
 

 

 

 

 

E-bokens värden 

En komparativ studie av bokbranschens och folkbibliotekens 

uttalanden om e-boken i Svensk Bokhandel och Biblioteks-

bladet år 2000 – 2014 

  
 

 

Emma Norman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för ABM 

Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267 

Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2015, nr 679 



 2 

Författare/Author  
Emma Norman 

Svensk titel 
E-bokens värden: en komparativ studie av bokbranschens och folkbibliotekens uttalanden om e-boken i Svensk 
Bokhandel och Biblioteksbladet från år 2000-2014. 

English Title 
The value(s) of the ebook: a comparative study of the book industries and the public libraries statements about 
the electronic book in Svensk Bokhandel and Biblioteksbladet during the years 2000-2014. 

Handledare/Supervisor 
Gunnel Furuland 

Abstract 
The purpose of this thesis in Library and Information Science (LIS) is to examine how the book industry and the 
public libraries discuss the electronic books values in the Swedish journals Svensk Bokhandel and Bibli-
oteksbladet. The method has been to compare statements from the book industries and the public libraries in 
articles during the period 2000-2014. Paula Schultz Nybackas thesis Bookonomy - the consumption practice and 
value of book reading provides the theory of the thesis. The material consists of selected articles in Svensk Bo-
khandel och Biblioteksbladet.   

The results of the analysis show that the book industry and the public library think and treat the ebook dif-
ferently. The book industry perceive the economic value of the ebook, and the public libraries are focused on the 
literary value of the ebook. That can explain why the public libraries and the book industry can’t seem to find a 
solution about ebook lending at the public libraries in Sweden. 

This is a two-year master’s thesis in Archive, Library and Museum studies.  

Ämnesord 
E-böcker, folkbibliotek, bokmarknaden, böcker, ekonomi i litteraturen 

Key words 
Electronic books, Public Libraries, Book industries and trade, Books, Economics in literature 

 



 3 

Innehållsförteckning 

Inledning .............................................................................................. 5 

Syfte och frågeställningar .................................................................................... 5 

Disposition ........................................................................................................... 6 

Tidigare forskning ............................................................................... 7 

Teori .................................................................................................... 11 

Value/Evaluation ................................................................................................ 11 

Bookonomy – The consumption practice and value of book reading ................ 13 
Boken i konsumtionens fält ...................................................................................... 14 
Value & Values ......................................................................................................... 16 
Vad är en bok? .......................................................................................................... 17 
Sammanfattning ........................................................................................................ 18 

Metod och material ........................................................................... 19 

Urval av källmaterial .......................................................................................... 20 

E-boken – den odefinierade boken .................................................. 22 

Bakgrund ............................................................................................ 25 

De svenska e-boksmodellerna idag .................................................................... 26 
Stockholmsmodellen ................................................................................................. 27 
Sveriges kommuner och landsting – SKL ................................................................ 28 

Distributörerna ................................................................................................... 29 

Läget i Norden ................................................................................................... 30 
Norge ........................................................................................................................ 30 
Danmark.................................................................................................................... 31 
Finland ...................................................................................................................... 31 

Undersökning och analys .................................................................. 33 

År 2000 – 2002 En e-boksmarknad blir till ....................................................... 33 

År 2008 – 2010 E-boken väntar på sitt genombrott ........................................... 40 

År 2011 – 2012 E-boken slår igenom. ............................................................... 46 

År 2013 – 2014 I väntan på en lösning .............................................................. 52 

Slutdiskussion .................................................................................... 57 

Formatets värde .................................................................................................. 57 

Det sentimentala värdet ...................................................................................... 58 

Monetära och litterära värdet ............................................................................. 59 

Sammanfattning ................................................................................ 62 

Käll- och litteraturförteckning ........................................................ 63 

Otryckt material ................................................................................................. 63 
I uppsatsförfattarens ägo ........................................................................................... 63 

Tryckt material ................................................................................................... 63 

Bilaga – artiklar ur Svensk Bokhandel och Biblioteksbladet ............................ 65 



 4 

 



 5 

Inledning  

”Vad ska en e-bok kosta?” frågar sig Svensk Bokhandel år 2011, och ringar in en 

viktig fråga som ställts i över femton år i bok- och bibliotekstidskrifter. Länge har 

e-bokens genombrott förutspåtts men har ännu inte fått den genomslagskraft som 

många inom bokbranschen väntat på. Vad kan det bero på? Försäljningen av e-

böcker har ökat på senare år, men det är framförallt på folkbiblioteken som e-

boken har fått verkan. Detta har bidragit till att bokbranschen och folkbiblioteken 

har svårt att komma överens om en fungerande e-boksmodell som passar både 

biblioteken och bokbranschen, det som kommit att kallas för ”e-boksfrågan”. Det 

tycks som att läget är fast, framför allt i frågan om e-bokens värde. 

Tidigare forskning har skrivit om hur debatten kring e-boken har sett ut. Jag 

vill istället lyfta fram hur bokbranschen och folkbiblioteken ser på e-boken. Vad 

är en e-bok och går den att likställa med en tryckt bok. Jag kommer även försöka 

få svar på om e-boken är ett format för sig, en digital fil som inte kan jämföras 

med något annat. Jag kommer att undersöka hur bokbranschen och folkbiblio-

teken uttalat sig om e-bokens värden i tidskrifterna Svensk Bokhandel och Biblio-

teksbladet under åren 2000 – 2014.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur bokbranschen och folkbiblio-

teken uttalat sig om e-böcker i Svensk Bokhandel och Biblioteksbladet. Med bok-

branschen menar jag förlag, distributörer och andra aktörer som på något sätt ar-

betar med att distribuera e-boken. 

Jag kommer att titta på artiklar skrivna under åren 2000 – 2014. Dels för att få 

ett brett perspektiv och kunna jämföra uttalandena, dels för att e-boken började 

tillverkas och säljas i Sverige då. Tidigare forskning om e-boken har framför allt 

handlat om diskussionen kring ”e-boksfrågan”, det vill säga när e-boken kommer 

att slå igenom på marknaden i Sverige. De flesta uppsatsskribenter har använt sig 

av diskursanalys och fokuserat på ett mindre område för att kunna analysera dis-

kurser, framförallt har det handlat om e-boken ur bibliotekens perspektiv. Jag vill 

undersöka frågan ur ett bredare perspektiv, som både täcker folkbiblioteken och 
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bokbranschens uttalanden om e-boken under en längre tid. Jag kommer att under-

söka e-bokens värden, vilka värden tillskrivs den, och hur ser folkbiblioteken och 

bokbranschen på e-boken och dess värden? Jag kommer att utgå ifrån följande 

frågeställningar: 

 

- Vad säger bokbranschen och folkbiblioteken om e-boken? 

- Vilka värden beskrivs e-boken ha? 

- Hur skiljer sig bokbranschens och folkbibliotekens syn på e-bokens värde? 

 

 

 

Disposition 

Jag kommer börja med att ge en översikt över tidigare forskning om e-boken. Se-

dan följer ett teoriavsnitt. Därefter presenteras den metod och material jag kom-

mer använda mig av. Efter det följer en överblick på hur e-boksmarknaden har sett 

ut i Sverige sedan den startade och fram till idag och vilka aktörer som finns i 

Sverige. Följande kapitel som presenteras handlar om e-boken i Norden. Sedan 

kommer jag att diskutera definitionen av e-boken för att till sist presentera min 

undersökning och analys. 
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Tidigare forskning 

Nedanför presenteras tidigare forskning som fokuserat på boken som en vara, 

samt de som diskuterat e-bokens komplexitet.  

 

Rasmus Fleischer, forskare vid ekonomisk-historiska institutionen på Stockholms 

universitet skriver om boken som en vara och problematiserar vad en bok är i 

dubbelvolymen Boken & Biblioteket.1 Fleischer menar att boken inte bara är en 

behållare för ett innehåll, utan också en metod för att få ut flera upplagor av 

samma enhet. ”Eftersom inte all text kan tryckas i massupplaga har boken som 

medium även garanterat ett urval ur ett överflöd” skriver Fleischer.2 Nu har dock 

detta börjat förändras sedan de senaste tiotal åren. Ordet ”bok” har fått fler inne-

börder i och med den digitala utvecklingen, och ordet ”bok” betyder även ljudbok, 

talbok och e-bok etc.  

Fleischer skriver att under nästan tvåtusen år har man kunnat känna igen en 

bok genom dess rygg och ett innehåll med skriven eller tryckt text som häftats 

ihop.3 Massupplaga och sidnumrering har i kombination med varandra gett boken 

en central ställning inom den vetenskapliga världen där boken stått för kunskap 

och bidragit till att man lätt kunnat slå upp källan till ett påstående.4 Dock menar 

Fleischer att e-boken endast existerar som en kopia av pappersboken, och ett pro-

blem med det är att om en e-bok ska räknas som en bok utan att vara en skugga av 

pappersboken, uppstår frågan om vilken digital text som då inte ska räknas som en 

bok?5 Det är tydligt att det behövs en bättre definition av vad en e-bok är, och hur 

den ska behandlas. Kanske har det att göra med att tryckta böcker är beständiga 

och kan ordnas genom uppställning i ett rum, medan e-böcker är flyktiga och end-

ast ordnas genom indexering i en databas, skriver Fleischer.6 Ett problem som 

Fleischer ser med definitionen av e-böcker är bokmomsen. Idag är momsen på en 

tryckt bok 6 procent, medan momsen på en e-bok är 25 procent. För att kunna 

momssubventionera e-böcker måste staten dra en gräns, menar Fleischer.7 Det 

                                                 
1 Fleischer, R. (2011), Boken & Biblioteket. 
2 Fleischer, R. (2011), Boken & Biblioteket, s. 12. 
3 Fleischer, R. (2011), Boken & Biblioteket, s. 15. 
4 Fleischer, R. (2011), Boken & Biblioteket, s. 16. 
5 Fleischer, R. (2011), Boken & Biblioteket, s. 22. 
6 Fleischer, R. (2011), Boken & Biblioteket, s. 28. 
7 Fleischer, R. (2011), Boken & Biblioteket, s. 29. 
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måste bli tydligare med vad som skiljer e-boken från andra digitala medier. Han 

skriver: ”[a]tt förhindra digitalisering av en pappersbok är lika omöjligt som att 

förhindra utskrift av en webbsida”.8  

I antologin Litteraturens värden skriver Kristina Lundblad, lektor i bokhisto-

ria vid Lunds universitet, i kapitlet ”Om böckers värde” att man genom historiens 

gång har försökt att skilja på materiellt och immaterialitet.9 I bokens fall har det 

inneburit att göra en distinktion mellan verket och boken som föremål: ”[d]et ma-

teriella är i sin tur även immateriellt, det är socialt kodat, ideologiskt laddat, eko-

nomiskt och symboliskt värderat.”10 Hon försöker med hjälp av sin text beskriva 

boken som föremål och ur ett bokhistoriskt perspektiv förklara dess värde. I och 

med industrialiseringen och att föremål började tillverkas industriellt, ansågs 

plötsligt det som en gång gjorts för hand som kvalitet.11 Lundblad menar att ett 

föremål som endast får förekomma i ett visst skick och behandlades som en ömtå-

lig konstprodukt, ansågs vara något av kvalitet. Boken var i symbios med litteratu-

ren i den meningen att den ansågs vara högkvalitativ. Lundblad skriver att det inte 

var någon som ställde lika höga krav på att en kastrull eller en kostym skulle vara 

själfull och outslitlig12. Lundblad lyfter också, precis som Fleischer upp, bokens 

värde, och skriver att: ”[d]en ännu idag vitt spridda uppfattningen att ”books are 

different” – att böcker inte kan jämföras med vilka andra produkter som helst – 

bygger på föreställningar besläktade med dem som genomsyrar den bibliofila vär-

dediskursen”.13  

Idag tror man inte längre att värdet i en bok ligger i den exklusiva bindningen, 

utan Lundblad menar att värdet istället handlar om sänkt bokmoms och subvent-

ionerade klassikerupplagor. Dock menar hon att det är paradoxalt att bokens värde 

numer handlar om priset på boken. När syftet är att värna om litteraturen behand-

lar man istället boken som vilken produkt som helst. Istället för att värna om det 

litterära verket är det numer det materiella föremålet man betalar för, symbolvär-

det och produktionskostnaden. Lundblad påpekar att det litterära verket får man 

mer eller mindre på köpet.14 

Ann Steiner behandlar litteraturens värde i artikeln: ”Kvalitet, pengar och 

läsupplevelser. Litteraturens värde på bokmarknaden”.15 Hon ifrågasätter om en 

klassisk ekonomisk teoribildning går att appliceras på böcker, eller om man behö-

ver se sig om för att skapa nya grepp för att förstå bokmarknadens ekonomi och 

logik. Hon diskuterar Pamela Schultz Nybackas avhandling, Bookonomy – The 

                                                 
8 Fleischer, R. (2011), Boken & Biblioteket, s. 82. 
9 Lundblad, K. (2009), ”Om böckers värde”, s. 144. 
10 Lundblad, K. (2009), ”Om böckers värde”,s. 144. 
11 Lundblad, K. (2009), ”Om böckers värde”,s. 151. 
12 Lundblad, K. (2009), ”Om böckers värde”,s. 155. 
13 Lundblad, K. (2009), ”Om böckers värde”,s. 156. 
14 Lundblad, K. (2009), ”Om böckers värde”.s. 156. 
15 Steiner, A. (2009), ”Kvalitet, pengar och läsupplevelser. Litteraturens värde på bokmarknaden”. 
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consumption practice and value of book reading, där Schultz Nybacka hävdar att 

man inte kan likställa böcker med andra produkter.16 Det är intressant som Steiner 

skriver, att det är svårt att jämföra en bok med en annan sorts vara för samma 

summa pengar. Dessutom skriver hon att det även är svårt att inbördes likställa 

böcker med varandra, ”[e]tt skäl skulle vara att varje verk är en tydlig urskiljbar 

vara som inte kan jämföras med ett annat som kostar lika mycket att köpa i bok-

handeln”.17 Det är alltså inte bara innehållet i en bok som skiljer det från andra, 

utan böcker tillskrivs olika värde. Priset i sig säger så lite om kvalitén att många 

anser att litteraturen skiljer sig från andra sorters varor.18  

Steiner diskuterar också om det komplexa med hur litteratur värderas, och an-

vänder sig av Barbara Herrnstein Smiths artikel ”Value/Evaluation”.19 Litteraturen 

värderas när en författare arbetar med texten, när ett förlag eller bokhandel kom-

menterar ett verk, eller när värderingar görs utifrån kritiker eller forskare.20 Det 

Herrnstein Smith menar är alltså att litteraturen värderas utifrån andra instanser, 

men hon nämner inte hur läsaren sätts i relation till dessa.  

Den person som främst har skrivit om e-böcker utifrån en distributörs per-

spektiv är Alexandra Borg. Hon är Flexit-forskare på Bonnierförlagen, och har 

genom anslag av Bonnierförlagen och Riksbankens Jubileumsfond fått i uppdrag 

att forska om e-boken och digital läsning.21 Hon skriver i artikeln ”Brutna ryggar” 

i tidskriften Biblis att det inte går att analysera en e-boks textmaterialitet utifrån 

hur vi diskuterar en tryckt boks text, för då hamnar man bara i en återvänds-

gränd.22 Borg skriver att en e-bok inte är en pappersbok och ska heller inte bedö-

mas som det. I diskussionen om e-boksmarknaden är det oftast e-boken i sig som 

avhandlas. Borg menar att man använder konceptet ”e-bok” men menar föränd-

ringar som rör skönlitteratur, läsning, bildning, till och med förlagsindustrins trad-

itionella affärsmodeller.23 Gränserna för vad som anses vara en bok suddas ut mer 

och mer, och nu börjar även datorföretag agera förlag och sälja böcker. Borg me-

nar att det inte bara är bokmarknaden som är i teknologisk förändring, utan hela 

kulturområdet står inför ett skifte.24 

Borg lyfter även fram att det är viktigt att förstå förlagens tekniska begräns-

ningar och incitament, förlagens ambitioner är inte att göra vackra e-böcker som 

många verkar tro, utan det är att göra många Epub:ar.25 På så sätt vill förlagen 

                                                 
16 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading. 
17 Steiner, A. (2009), ”Kvalitet, pengar och läsupplevelser. Litteraturens värde på bokmarknaden”.s. 161. 
18 Ibid, s. 162. 
19 Herrnstein Smith, B. (1990), ”Value/Evaluation”. 
20 Steiner, A. (2009), ”Kvalitet, pengar och läsupplevelser. Litteraturens värde på bokmarknaden”.s. 165. 
21 Riksbankens jubileumsfond > Forskningsnyheter > Forskare > 2014 > Flexit öppnade många dörrar. 
22 Borg, A. (2014:65), ”Brutna ryggar”, s. 47. 
23 Borg, A. (2014:65), ”Brutna ryggar”, s. 48. 
24 Borg, A. (2014:65), ”Brutna ryggar”, s. 47. 
25 Epub är förkortning för electronic publications, läs mer om Epub:ar: Wikipedia, den engelska versionen, gå 

till EPUB [2015-10-05] 
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bygga upp en digital identitet. Samtidigt menar Borg att förlagen vill få fart på 

den svenska e-boksmarknaden, men enligt henne sitter de i en rävsax. För att 

kunna komma ur den måste produktionen och efterfrågan få balans, så att både 

kundernas efterfrågan stämmer överens med produktionen från distributörerna.26 

Alva Dahl, doktorand i nordiska språk vid Uppsala universitet, skriver i arti-

keln ”Textmaterialitet i en e-bok”27 i tidskriften Biblis att i den tidigare diskuss-

ionen om e-boken saknas det fallstudier av ”vad som kan ske med ett litterärt verk 

när det publiceras som både tryckt bok och e-bok”.28 Dahl träder därför in i rollen 

som e-boksläsare och jämför Fredrik Ekelunds verk Fadevår, tack för ljuset! i 

tryckt format och som e-bok.  

Dahl skriver att e-boksutgåvan av Fadevår, tack för ljuset! skiljer sig mycket 

från den tryckta boken och skulle vara obegriplig i vissa avseenden utan det 

tryckta boken som jämförelsematerial.29 Dahl menar att e-boksutgåvan bryter mot 

typografiska konventioner och därför är svårläst och ger ett oprofessionellt in-

tryck. ”Typografiska erfarenheter och kunskaper om bokformgivning tycks inte ha 

värderats högt i produktionen av e-boken – men inte heller har man tagit den digi-

tala textens särskilda möjligheter i bruk, eller anpassat formen till de speciella 

förutsättningar det innebär att läsa på en skärm.” Intressant reflektion av e-boken, 

då många inom bokbranschen framhåller att e-boken går att redigera på ett enklare 

sätt i och med att man inte behöver trycka den igen. Uppdateringar som typogra-

fiska sådana borde till synes vara enkla att justera. Dahl skriver att undersökning-

en visar att som e-boksläsare kan man inte lita på att genom sin skärm få ta del av 

ett ”genomarbetat hantverk vars form och innehåll överensstämmer med den 

tryckta bokens”30. Det går, enligt Dahls uttalande inte att jämföra e-boken som 

vilken tryckt bok som helst.  

 

 

 

 

                                                 
26 Dahl, A. (2013/2014:64), ”Textmaterialitet i en e-bok”, s. 54. 
27 Dahl, A. (2013/2014:64), ”Textmaterialitet i en e-bok”, s. 39-45.  
28 Ibid, s. 39. 
29 Ibid, s. 44. 
30 Ibid, s. 44. 
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Teori 

Nedanför kommer jag att presentera två teoretiker, Barbara Herrnstein Smith och 

Pamela Schultz Nybacka. Herrnstein Smiths artikel ”Value/Evaluation” från år 

1990 presenterar hur ordet värde har uppkommit och hur vi kan se på litteratur 

och värde tillsammans. Schultz Nybackas avhandling Bookonomy – The con-

sumption practice and value of book reading från år 2011, ifrågasätter hur vi ser 

på boken i ett ekonomiskt fält och menar att det finns ett behov av ett nytt ord när 

vi talar om böcker som vara. Hon menar att det behövs ett nytt sätt att förstå bok-

konsumtion och föreslår begreppet bokonomi. Schultz Nybacka utgår även ifrån 

Herrnstein Smiths tankar om värde. Bokonomi står till grund för min undersök-

ning för att det är problematiskt att undersöka e-boken utan att både se det eko-

nomiska värdet samt det litterära värdet som en bok har.  

 

Value/Evaluation 

 

Barbara Herrnstein Smith skriver i artikeln ”Value/Evaluation” att frågor om 

värde och värdering avhandlas så snart som litteratur, konst eller andra kulturella 

former diskuteras. Herrnstein Smith menar att det oftast är svårt att besvara frågor 

om värde när det kommer till dessa områden, men frågorna kan även ha betydelse 

på så sätt att man kan sätta etiketter som ”klassisk” eller ”mästerverk”, eller om 

värdet hos litterära verk är ”inneboende” hos dem eller ett resultat av det som är 

”mode”. Det blir särskilt intressant när man ser på litteratur och bedömer den, går 

det att vara objektiv eller är det bara ett uttryck för den personliga smaken?31 Hon 

skriver att dessa frågor har varit vanliga inom critical theory men nu har utveck-

lats genom integrering med det sociala, politiska och kulturella fältet. Inom en 

litteraturvetenskaplig kontext har det varit särskilt fokus på hur den akademiska 

kanon har uppstått – vad som uteslutits, innefattats och prioriterats.32  

                                                 
31 Herrnstein Smith, B. (1990), ”Value/Evaluation”, s. 177. 
32 Herrnstein Smith, B. (1990), ”Value/Evaluation”, s. 178. 
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Termen värde betecknar en aspekt av världen som är grundläggande för vårt 

sätt att tänka menar Herrnstein Smith och skriver att det är svårt att ringa in ter-

men ”värde” då den både är elementär och på samma gång generell.33 Herrnstein 

Smith hänvisar till följande utdrag ur Oxford English Dictionary som definierar 

”value” via ”worth” och vice versa:  

 

VALUE 
The equivalent (in material worth) of a specified sum or amount. […] 
Worth or worthiness (of persons) in respect of rank or personal qualities, 
Obs[olete] b. Worth or efficacy in combat or warfare; mainliness, valor. 
The relative status of a thing, or the estimate in which it is held, according to i 
t’s supposed worth, usefulness or importance. […] 

 

WORTH 
Pecuniary value; price; money. b. The equivalent of a specified sum or  
amount. 
The relative value of a thing in respect or fits qualities or of the estimation in  
which it is held. 

 

Herrnstein Smith menar att ordet ”value” alltid tycks ha haft två besläktade men 

mer eller mindre åtskilda innebörder. En är den materiella, monetära innebörden 

där valutavärdet är det centrala, vad för pris ett föremål har. Den andra innebörden 

av ”value” är inte monetär och inte heller nödvändigtvis materiell, utan är mer av 

en abstrakt börd, där värdet kan innefattas i kontexter som ”tonvärde” eller det 

”värde” som kan extraheras i en matematisk ekvation. Hon skriver: ”These exam-

ples suggest that what ”value” in this second sense means is something like rela-

tive [amount of] positivity.34 Den andra betydelsen av ”value” är alltså något som 

är relativt i positiv bemärkelse. Termens betydelse har historiskt sett kretsat kring 

att människor (för det mesta) har satt ett värde på något. Värde har uppfattats som 

någonting som ryms i ett föremål, kvalitet har varit oberoende av pengar. Ett fö-

remål behöver inte nödvändigtvis fylla någon funktion för att ha ett värde, utan 

kan också ha ett värde i sig genom att skänka tillfredsställelse eller vara värdefullt 

på något annat sätt.35 Inom en litterär teoribildning menar Herrnstein Smith att det 

finns en idé om att det förekommer ett speciellt värde som kännetecknar vissa 

texter. Hon menar att efter att man har tagit bort värden så som marknadsvärde, 

historiskt intresse, personligt intresse etc. återstår ett ”essential literary value” 

eller ett ”value as a work of literature”.36 Detta värde uppstår i textens ”struktur” i 

motsats till ”innebörd” och i dess ”underliggande mening” istället för det ”temat”, 

”ämnet” eller ”budskap” som framkommer menar Herrnstein Smith.  

                                                 
33 Herrnstein Smith, B. (1990), ”Value/Evaluation”, s. 178. 
34 Herrnstein Smith, B. (1990), ”Value/Evaluation”, s. 179. 
35 Ibid, s. 179. 
36 Ibid, s. 179. 
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Det värde vissa texter har som framstår som litterära står oftast som motpol 

till det man brukar kalla ”icke-litterärt”, det brukar uppfattas som något som är 

”sensory/perceptual gratification”, vilket skulle kunna översättas som att vissa 

texter har en förmåga att kunna beröra eller underhålla oavsett vad man vet om 

texten eller hur man förstår den.37 Fastän termen ”värde” framställs i sådan form 

att den uppfattas som ”värdet av” något, är det svårt att reducera värdet till en en-

staka egenskap. Herrnstein Smith menar att det kan vara enklare att se på ”värde” 

som en generell benämning. Hon tar som exempel Charlotte Brontës roman Jane 

Eyre, dess värde kan ligga i de pengar som försäljningen av boken har inbringat, 

de minnen som kan frambringas när man läser boken eller nöjet av att bli upp-

rymd av den. Värdet kan både vara en av dessa saker men kan även vara alla till-

sammans som har gjort att textens ”värde” har fått det omdöme den fått vid en 

viss tidpunkt.38 

 

Bookonomy – The consumption practice and value of book 

reading 

Pamela Schultz Nybacka skriver i sin doktorsavhandling, Bookonomy – The con-

sumption practice and value of book reading, om böckers värde, dels på ett eko-

nomiskt plan, dels på ett litterärt plan. I avhandlingens början ställs frågan om det 

finns en koppling mellan lägre priser på böcker och läsning. Schultz Nybacka tar 

avstamp i den momssänkning som gjordes på tryckta böcker år 2002. Då var tan-

ken från regeringen att sänkningen skulle bidra till att fler skulle börja läsa böcker 

och bli intresserade av kultur.39 Frågan varför just läsning av litteratur i bokform 

var så viktig besvarades aldrig, utan det förklarades bara som att ”läsning är något 

som är önskvärt och bra”, som då förhoppningsvis skulle öka bland alla grupper i 

och med bokmomsens sänkning från 25 procent till 6 procent. Efter bokmomsens 

sänkning utsågs en särskild kommission för att utreda bokmomsens utveckling. 

Kommissionen döptes till Bokpriskommissionen, och använde ett namn som är 

kopplat till ekonomiskt värde, skriver Schultz Nybacka. Kommissionens uppgift 

var att se över effekten av konsumentprisindex och framförallt, att läsningen 

skulle öka i samtliga grupper,40 vilket implicerar att det går att köpa läsning för 

pengar. Det finns en förhoppning att läsarna enskilt ska öka bokkonsumtionen. 

Ansvaret som regeringen tycks ha över momsreformen ligger egentligen hos den 

                                                 
37 Ibid, s. 179. 
38 Herrnstein Smith, B. (1990), ”Value/Evaluation”, s. 180. 
39 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 24. 
40 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 24. 
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enskilde medborgaren i hens roll som konsument på marknaden menar Schulz 

Nybacka.41  

En annan rädsla som följde när bokmomsen skulle sänkas var att böckerna 

skulle öka i mängd så att läsare till slut skulle drunkna i en flod av information. 

Det har siats om litteraturens död under årens lopp och att bokläsning kommer ses 

som ålderdomligt och obsolet. Diskussionen om boken har en tendens att blossa 

upp när nya medier kommer in på marknaden, så som radio, TV, Internet och da-

torspel. En del trodde att boken som fysiskt objekt skulle försvinna då Internet 

fick sitt genombrott och då finnas i en form av hypertext, eller som en e-bok.42 

Intressant med dessa debatter är att det inte är så enkelt som man tror att plötsligt 

byta ut ett format mot ett annat. Frågan är om värdet av boken sitter i formatet av 

den tryckta boken och om litteraturen står åtskild från den?  

Schultz Nybacka menar att bokens värde inte går att mäta i enbart ekono-

miska termer, utan hon menar att även läsaren har en stor del i hur boken värde-

ras. Vana läsare finner sig lätt med att det finns ett överflöd av böcker, medan 

ovana läsare tycker det är svårare med att omge sig av böcker, för att det blir ett 

för stort informationsöverflöd. 43 

 

Boken i konsumtionens fält 

 

Schultz Nybacka skriver att konsumtion har blivit tolkat att vara själva grundbul-

ten av ekonomin och samhället. ”To live is to consume” citerar Schultz Nybacka 

Albert Borgmann. När det kommer till konsumtion av böcker och litteratur går det 

inte att ”slänga bort” sin läsning på samma sätt man kan slänga bort kläder som 

man köpt. Istället för att förbruka läsningen glömmer vi vad vi läst, men det i sig 

kan vara en drivkraft att läsa mer.44  

Konsten stod länge utanför diskussionen om konsumtion och ansågs som ett 

undantag, då konstverk framställdes i unika exemplar,45 men sedan Gutenbergs 

utbytbara, rörliga typer gick att massproducera har även böcker varit en del av 

konsumtionskulturen. Även bokläsning är en del av konsumtionskulturen. Schultz 

Nybacka har fokuserat på läsning och läskulturen av böcker och studerar den som 

en praktik. Hon beskriver i sin empiri var läsare tycker om att läsa en bok - i 

sängen, soffan, fåtöljen och på toaletten. Alla dessa artefakter hör ihop med läs-

ningen och påverkar läsarens uppfattning av boken. Det hör intimt samman med 

                                                 
41 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 25. 
42 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 21. 
43 Ibid, s. 245. 
44 Ibid, s. 117. 
45 Ibid, s. 121. 
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konsumtionspraktiken. Sakerna är medskapare och aktörer i ett sammansatt nät-

verk.46 

Schultz Nybacka skriver om ett nytt alternativ som Morris B. Holbrook har 

föreslagit.47 Användandet av ett annat ord för konsumtion som är ”consummation” 

på engelska, ett ord som inte direkt går att översätta till svenska, men som kan 

tolkas som att fullborda, fullända något. Hon menar att istället för att använda sig 

av ordet konsumera som har negativa konnotationer då det betyder att förstöra, 

förbruka, slösa med, kan man tillskillnad från konsumera använda sig av begrep-

pet ”consummate”. Consummate har två huvudbetydelser enligt ordboken Webs-

ter, skriver Schultz Nybacka, dels: 

 
1. ”To bring to completion; finish;  
2. To make (marriage) actual by sex intercourse”.48  

 

Ordbokens definition visar att consummate är både fulländat och en form av akti-

vitet som förseglar en annan aktivitet. Holbrooks vision om konsumtion beskriver 

han som följande: ”takes consumption as its central focus and that therefore exam-

ines all facets of the value potentially provided when some living organism ac-

quires, uses, or disposes of any product that might achieve a goal, fulfill a need, or 

satisfy a want.”49 Han beskriver att konsumtion skulle kunna vara något som un-

dersöker värdet som uppstår när en levande organism använder, eller har ett behov 

av något som den kan uppnå ett mål, eller tillfredsställa en brist med.  

Att se läsning som konsumtionspraktik gör att man närmar sig Holbrooks 

synsätt. Läspraktikerna ger ett verktyg till hur man kan hantera överflödet av tit-

lar, bokstäver, sidor och idéer. Det går att läsa en och samma bok men ändå tolka 

den annorlunda.  

Det är enligt min mening intressant att undersöka hur e-boken kommer in i re-

sonemanget om consummation. I och med att e-boken ännu inte har en vedertagen 

definition är det svårt att sätta in e-boken i konsumtionens fält, men även i 

läspraktikens fält. Definitionen av e-boken har än så länge bara definierats genom 

vad den inte är. E-boken är inte en tryckt bok, den är en ”tjänst”, i alla fall enligt 

EU:s kriterier för vad som är en vara och vad som är en tjänst. E-boken definieras 

som en tjänst, och har därför en annan momssats. Dock är texten i e-boken fortfa-

rande densamma som texten i en tryckt bok, och kan inte ”slängas bort” som 

Schultz Nybacka menade. Istället glömmer vi det vi har läst. Det som även skiljer 

den tryckta boken och e-boken åt, är det faktum att när du har köpt en e-bok, kan 

du inte lämna tillbaka den, du kan inte heller sälja den vidare, eftersom det är en 

digital fil. En tryckt bok har fortfarande ett andrahandsvärde, då du kan ge bort 

                                                 
46 Ibid, s. 353. 
47 Holbrook, M.B. (1987), “What is Consumer Research?”, s. 128-132. 
48 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 126. 
49 Holbrook, M.B. (1987), “What is Consumer Research?”, s. 130. 
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den eller sälja den vidare. Om det är problematiskt att tala om böcker i enbart 

ekonomiska termer som Schultz Nybacka menade, är det än mer problematiskt att 

tala om e-boken i enbart ekonomiska termer. Jag kommer utforska den här frågan 

närmare under ”Undersökning och analys”.  

 

Value & Values 

 

Schultz Nybacka förklarar att begreppen value och values har olika betydelser och 

att ordet value är förknippat med ekonomi och ordet values ses som icke-

ekonomiskt, eller något som står utanför ekonomin. Values kan förstås som något 

som är motsatsen till pengar och näringslivet och det är vanligt från ett kritiskt 

perspektiv att påstå att kulturella values förstörs av ekonomiska value.50 Själva 

kärnan av values är ”core beliefs about what is important, right, good and desira-

ble”.51  

Frågan om värdet av litteratur (här menas ordet value) har diskuterats implicit 

sedan Aristoteles Poetik och frågan om vad som är ”bra” eller ”fint” har även den 

diskuterats sedan grekernas tid, skriver Schultz Nybacka. Ordet ”good” kommer 

inte från ”goodness” eller ”usefulness” som man tidigare har trott, utan Nietzsche 

menar att det uppstod från:  

the ruling people themselves, the flesh-and-blood noblemen, who created values. They simlpy 
felt good, and therefore they declared that they were indeed ”good” in contrast to those with 
characteristics perceived as base, common, simple, and vulgar.52  

 

Schultz Nybacka skriver att Nietzsche förklarade att alla ord för ”good” på något 

vis tillhör orden ”noble”, ”aristocratic”, meriter som relaterar till egendom me-

nade han. Det var mycket senare som ordet ”good” överfördes till det själsliga, 

och meningar som ”good reading” skulle förstås som att böcker hade en påverkan 

på människans själ.53  

Men hur uppstår då values? För fysiokraterna var det bara ett jordbruk som 

kunde ha ett tillräckligt högt värde, då det på ett konkret sätt bidrog till välstånd. 

En arbetare på en industri sågs däremot som ”sterile”, eftersom de arbetade med 

redan existerande redskap. Ett exempel är en skomakare som sätter ihop delar av 

en sko, bara för att skon har ett större värde när den är klar, betyder det inte att 

”value” har blivit skapat menar fysiokraterna.54 Vissa menar att det är skillnad på 

                                                 
50 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 100. 
51 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 101. 
52 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 103. 
53 Ibid, s. 103. 
54 Ibid, s. 103. 
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att skapa value och att tillägga value. Även en tryckpress kan ses som ”sterile” då 

den bara adderar böcker och inte skapar dem.55 

Teoretikern Adam Smith delade upp value i två kategorier, value-in-use och 

value-in-exchange. Smith jämför vatten och diamanter, det finns inget mer an-

vändbart än vatten, men det går knappt att köpa något för det, och det är svårt att 

bytas mot något. En diamant å andra sidan har inte mycket till nyttjandevärde, 

men däremot finns det en stor mängd varor som kan bytas mot den.56 Ur ett eko-

nomiskt perspektiv betyder inte value-in-exchange att diamanter är bättre eller 

viktigare än vatten, bara att diamanter har ett större värde i pris på en ekonomisk 

marknad. Produktionens värde har varit det som ekonomiska teorier kretsat främst 

kring.57  

När man diskuterar ord som ”värde” är det svårt att inte se till ord som ”kvali-

tet”, dock säger oftast inte kvalitet vad det är, utan kvalitet uppstår när man kan 

peka på vad som inte är kvalitet. Precis som konsumenter ser ett värde i saker som 

inte går att få tag på.58 Värde kan även uppstå i relationen mellan konsumenten 

och marknaden, value och values kan alltså sammanföras i en kulturell kontext, då 

konsumenten och marknaden jobbar mot ett gemensamt mål och skapar värde 

tillsammans.59  

Herrnstein Smiths förklarar värde genom att precis som Schultz Nybacka dela 

upp ordet i två betydelser. Den ena betydelsen är monetär och den kan ses som 

något positivt betingat. Schultz Nybacka beskriver värde på liknande sett, att va-

lues är något som är ”right, good and desirable”.  

E-bokens värde innehar i min mening både kulturella värden (litteraturens 

värde) och det monetära värdet, det som bokbranschen hoppas kunna generera 

pengar genom att sälja e-boken. Hur dessa värden ser ut är desto svårare att se, 

och det är det som blir svårt när bokbranschen och folkbiblioteken ska komma 

överens om hur e-boken ska få plats både på en litterär scen, men också på en 

ekonomisk marknad. Jag kommer att fördjupa mig i e-bokens värden under rubri-

ken ”Undersökning och analys” utifrån bokbranschens och folkbibliotekens utta-

landen om e-boken. 

Vad är en bok?  

 

Schultz Nybacka menar att det finns många sätt att definiera och beskriva bokens 

natur, dels kan man se den som en vara, en kulturell produkt eller som förströelse. 

Boken har varit hyllad för sin livslängd och flexibilitet, och har trots (eller på 

                                                 
55 Ibid, s. 103. 
56 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 104. 
57 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 104. 
58 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 107. 
59 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 106. 
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grund av) sin enkla form hunnit med att karakterisera allt från bibeln till den sen-

aste bästsäljaren.60 Den är enastående i sin form, men ändå är den svår att karakte-

risera menar Schultz Nybacka, och boken återstår att vara svårfångad. Det är inte 

bara själva boken som vara som behöver fångas in, utan även själva sättet boken 

är på menar Schultz Nybacka. Nu när fler och fler böcker blir elektroniska måste 

själva bokens essens/karaktär omprövas och förnyas.61  

Schultz Nybacka skriver att den historiska definitionen av en bok vanligtvis 

handlade om boken som materiellt fenomen, ett objekt som bar på skrivna tecken. 

De flesta förklaringarna för ordet bok kommer från materiella ord, så som att gre-

kiska biblos betyder papyrus och codex betyder träbit. Derrida menade även han 

att ordet biblion inte initialt betydde ordet ”bok”, utan menade pappret man skrev 

på. Ordet syftade alltså till själva innehållet, utan att för den skull syfta på det 

skrivna ordet. Med tiden blev ordet biblion ett ord för att beskriva alla sorters ty-

per av material som används när man skriver, så som brev och lertavlor.62 Detta 

kan förklara varför vi idag så ofta kopplar ihop bokens omslag och det materiella 

med texten, och kallar det för litteratur när det egentligen är två skilda saker.  

Boken håller en individuell, materiell existens när det kommer till det rums-

liga och ekonomiska värden. Den har också en tydlig början och ett slut. Det är 

svårt att ringa in boken som en innesluten enhet, med beständig form och enhetlig 

historia.63 Därför blir e-boken ännu svårare att ringa in och förklara, när den 

tryckta boken än idag är svårdefinierad.  

 

Sammanfattning 

 

Vad är bokonomi? En bok kan inte likställas med vilken produkt eller vara som 

helst. Läsandet av böcker kan inte heller ses som vanlig konsumtion. Boken och 

läsarna skapar tillsammans ett mervärde som vanliga begrepp inom ekonomi inte 

kan beskriva.64  

Bokonomi är ett sätt att förklara bokens egen, särpräglade ekonomi, med en 

lika ekonomiskt som kulturellt betingad värdeproduktion. Detta värde kan inte 

förklaras med de ekonomiska termerna bytesvärde, nytta, pris eller mervärde. 

Termerna räcker inte för att förklara bokens värde. Värdet ska, tvärtom, förstås 

utifrån skriftens roll i historien. Detta värde och bokonomi är användbara begrepp 

för förståelsen av ett samhälle som i allt högre grad kretsar kring överflöd. 

 

                                                 
60 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 170. 
61 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 170. 
62 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 174. 
63 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 174. 
64 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, s. 337 f. 
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Metod och material 

 

Jag kommer att göra en komparativ studie av folkbiblioteken och bokbranschens 

uttalanden om e-bokens värden i Biblioteksbladet och Svensk Bokhandel från åren 

2000 till 2014. Jag kommer att använda mig av kvalitativ metod, med hjälp av 

komparativ analysmetod. I Komparativa analysmetoder skriver Thomas Denk att 

metoden ”möjliggör analyser av likheter eller skillnader i egenskaper hos fall”.65 

Metoden analyserar egenskaper som uppstår när minst två fall sätts i relation till 

varandra främst genom att analysera likheter och skillnader.  

Det som förenar kategorier som uttrycker relationella egenskaper är att de inte ger någon in-
formation om vilka egenskaper fallen har, utan hur egenskaperna hos fallen förhåller sig till 
varandra när de jämförs.66  

 

Komparativa analyser är utformade för att kunna möjliggöra analyser om empi-

riska förhållanden. ”Komparativa analyser är utformade för induktiva analyser. 

Inte utformade för att härleda hypoteser utifrån antaganden, utan däremot för att 

pröva hypoteser eller upptäcka samband.” Det förutsätter alltså att det finns in-

samlat underlag för att kunna göra en komparativ analys, då underlaget behövs för 

att det ska finnas något att jämföra.67 Ett problem vid komparativa analyser kan 

uppstå om fallen som analyseras inte är att likställa med varandra. Analysen och 

resultatet kan då bli felaktigt och det blir svårt att härleda var bristerna ligger, det 

är lätt att tro att det beror på undersökningens genomförande, när det i själva ver-

ket var de två, exempelvis, tidskrifterna som inte gick att likställas med varandra.68 

Mitt material består av artiklar skrivna i Biblioteksbladet och Svensk Bokhandel 

under åren 2000-2014, jag bedömer att tidskrifterna går att likställas med 

varandra, mer om det under rubriken ”Urval av källmaterial”. 

 

Schultz Nybackas teori om bokonomi kommer även att ligga till grund för min 

undersökning. Jag kommer försöka att sätta in e-boken i bokonomins fält och uti-

                                                 
65 Denk, T. (2012), Komparativa analysmetoder. 
66 Denk, T. (2012), Komparativa analysmetoder, s. 11. 
67 Denk, T. (2012), Komparativa analysmetoder, s. 12. 
68 Denk, T. (2012), Komparativa analysmetoder, s. 33. 
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från den analysera värdena som uppstår när bokbranschen och folkbiblioteken 

talar om e-boken.  

 

Svensk Bokhandel har funnits sedan år 1952 och bildades i samband med att bok-

förläggarnas Svensk Bokhandelstidning och bokhandlarnas Bokhandlaren slogs 

ihop till en gemensam branschtidning- Svensk Bokhandel. Tidningen utkommer 

med 21 nummer per år, inklusive tre kataloger: Vårens Böcker, Sommarens 

Böcker och Höstens Böcker. Jag kommer att fokusera på att hitta material i tid-

skrifterna, och inte i katalogerna, då det inte är några artiklar i katalogerna, utan 

enbart författarporträtt. Svenska Förläggareföreningen skriver att Svensk Bokhan-

del ”bevakar självständigt bokbranschen i form av nyhetsartiklar, analyser och 

debattinlägg”.69 

Biblioteksbladet har funnits sedan år 1916 och utkommer med 10 nummer per 

år, varav ett dubbelnummer. Biblioteksbladet är en medlemstidning för Svensk 

Biblioteksförening, men har även som uppgift att spegla och ifrågasätta biblio-

teksdebatt. ”Tidningen har en fri och självständig ställning”.
70

 Anledningen till att 

jag har valt Svensk Bokhandel och Biblioteksbladet till min undersökning är för att 

Svensk Bokhandel främst skriver ur bokbranschens perspektiv och Biblioteksbla-

det ger en översikt utifrån folkbibliotekens perspektiv, vilket ger en bred bild över 

hur det talats om e-boken i tidskrifterna. För att förebygga att den komparativa 

analysen inte blir bristfällig menar jag att Biblioteksbladet och Svensk Bokhandel 

går att jämföra med varandra. Båda tidskrifterna är självständiga och analyserar 

bok- och biblioteksbranschen. 

 

Urval av källmaterial 

 

Materialet jag kommer använda mig av är artiklar skrivna i Svensk Bokhandel och 

Biblioteksbladet under åren 2000-2014. Mitt underlag består av 25 artiklar från 

Svensk Bokhandel och 25 artiklar från Biblioteksbladet. Min urvalsprocess har 

gått till så att jag har sökt efter artiklar som på något sätt berör e-boken och som 

antingen folkbiblioteken och/eller bokbranschen har uttalat sig om, men även ar-

tiklar som är skrivna om e-boken utan att någon från sagda parter har uttalat sig i 

artiklarna. På så sätt har det gett en tillräckligt stor bredd på artiklarna för att 

kunna jämföra hur man talar om e-boken i respektive tidning och vilka värden 

bokbranschen och folkbiblioteken tillskriver e-boken. Jag har inte tagit med artik-
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 Svenska Förläggareföreningen > Svensk Bokhandel [2015-10-05]. 
70

 Biblioteksbladet > Om [2015-02-20]. 
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lar som på något sätt berör forskningsbiblioteken då det handlar om helt andra 

avtal på dessa bibliotek, det skulle såklart vara intressant men blir ett alltför 

allomfattande material för min undersökning. Jag har också valt bort artiklar som 

inte rör Sveriges e-boksmarknad då även det blir ett allt för allomfattande materi-

al. 

Jag är medveten om att Svensk Bokhandel ger ut 21 nummer per år och Bib-

lioteksbladet 10 nummer per år, dock tror jag att materialet är tillräckligt stort för 

att kunna visa på likheter och skillnader skrivna om e-boken i tidskrifterna. I vissa 

fall har det varit så att Svensk Bokhandel har haft en större andel notiser än Biblio-

teksbladet, men däremot har Biblioteksbladet haft fler artiklar med uttalanden från 

både folkbibliotek och bokbranschen, och därför har det ändå blivit ett jämnt antal 

artiklar att jämföra.  

Urvalsprocessen har gått till på så sätt att jag först sökt i databasen Artikel-

Sök, en databas som Bibliotekstjänst erbjuder och som jag fick till mitt förfogande 

genom Uppsala universitetsbibliotek. Följande ämnesord sökte jag på: ”e-bok”, 

”ebok”, ”e-b*k”, ”Elektronisk bok” och ”elib”. Dock insåg jag att mina sökningar 

inte gav de resultat jag hoppats på, när jag skrev in ”e-bok” i databasen fick jag 

förvisso en lista på 243 träffar, men mycket hade dessvärre inte något med e-

böcker att göra. Det framgick även att Biblioteksbladet och Svensk Bokhandel inte 

digitaliserat alla nummer från 2000-2014, därför fick jag genom Uppsala universi-

tetsbibliotek beställa fram alla nummer av vardera tidskrift från åren 2000 till 

2014, för att manuellt söka efter artiklarna. På så sätt missade jag inget av bety-

delse, och jag kunde även bilda mig en uppfattning av vad som var relevant rela-

tivt snabbt. Antalet artiklar blev sedermera begränsade till 25 stycken från Biblio-

teksbladet och 25 stycken skrivna i Svensk Bokhandel. 
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E-boken – den odefinierade boken 

Enkelt sagt skulle man kunna definiera e-boken genom att säga att det är en digital 

pappersbok. En kopia av den tryckta boken. Dock behöver inte alla e-böcker en 

gång ha varit en pappersbok, utan en e-bok står lika bra för sig själv och därmed 

utan en föregångare. Går det att definiera vad en e-bok är? Är det själva ordet i sig 

som är missvisande? Hur kan man nå konsensus kring e-boken om man inte ens 

kan definiera den? Nedan följer en redogörelse varför e-boken är svår att defini-

era. 

 

Rasmus Fleischer skriver i sin bok Boken & biblioteket att: ”under nästan tvåtusen 

år kunde böcker kännas igen på sin rygg. Ännu vid det senaste sekelskiftet löd 

ordboksdefinitionen av en bok: ”ett större antal blad eller ark, vanligen med skri-

ven eller tryckt text, som hophäftats längs ena sidan”.71 Fleischer menar att en bok 

aldrig kommer ensam. Varje bok hör till en upplaga – om inte av teknisk nödvän-

dighet så av ekonomisk. Varje bok är en kopia av en annan, ingen skiljer den 

andra åt.72 Fleischer skriver år 2011 att frågan om e-bokens definition inte har 

ställts på sin spets ännu. E-boken definieras fortfarande som en kopia av pappers-

boken år 2015. Problemet är att om vi ska likställa en digital text med en bok utan 

att ha pappersboken som förlaga, då kan vilken digital text som helst räknas som 

en bok. Riktigt så enkelt är det förstås inte, att alla digitala texter kan anses vara 

en bok. En förklaring till varför definitionen av e-boken är så komplex skulle 

kunna härröras i bokmomsen.  

Idag är momsen för tryckta böcker 6 procent, medan momsen för e-böcker är 

25 procent.73 Det man kan säga utifrån momsen är att e-böcker framförallt ses som 

en digital tjänst, inte som en bok. Men ändå har den ordet ”bok” i namnet. Några 

som var tidiga med att vilja ändra momsen var Piratförlaget, Fleischer tar upp ett 

exempel som de skrev på sin kampanjsida: 

Om du köper en ljudbok med ett antal skivor i en ask, då får du betala 6 procent moms. Men 
om du köper ljudboken genom att ladda ned den är momsen plötsligt 25 procent. Den digitala 
bokmomsen är absurd. Nu är det dags att sänka den. En bok är en bok är en bok.74  

                                                 
71 Fleischer, R. (2011), Boken & Biblioteket, s. 15. 
72 Fleischer, R. (2011), Boken & Biblioteket, s. 16. 
73 Skatteverket > Företag > Moms > 6 procents moms. 
74 Fleischer, R. (2011), Boken & Biblioteket, s. 26. 
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Fleischer kommenterar att det är svårt att förneka det orimliga i momssätt-

ningen, men genom att sänka den upphör inte e-böcker att räknas som böcker. 

Han menar att det blir ännu orimligare genom att gränsdragningen förflyttas, det 

som måste ske är att gränsen mellan riktiga e-böcker och andra digitala mediepro-

dukter måste dras.75 Återigen handlar det om definitionen av e-boken. Det ligger 

inte heller i tekniken vad som görs till en e-bok. Om en e-bok i ett PDF-format 

anses vara en ”riktig” bok, vad mer anses då inte vara en bok? En rapport? En 

blogg? Kan hela Instagram ses som en enda stor digital bok?  

Som jag nämnde i avsnittet ”Tidigare forskning” skriver Alexandra Borg att 

om vi väljer att diskutera e-bokens textmaterialitet så som vi diskuterar tryckta 

böcker hamnar vi i en återvändsgränd. År 1964 definierade UNESCO boken som 

en: “non-periodical printed publication of at least 49 pages excluding cover pages, 

published in the country and made available to the public”. Borg kommenterar 

UNESCOs definition genom att påpeka att definitionen som gjorts främst fokuse-

rar på den materiella aspekten, hur många sidor en bok ska ha och om omslaget 

räknas till sidantalet eller inte. Det är inte något fokus på innehållet, genre eller 

funktion. Inte heller nämner man författaren eller förlaget, skriver Borg. Definit-

ionen är som sagt från år 1964 så det är inte så konstigt att den inte nämner andra 

typer av böcker, så som digitala, men här kan vi ändå se hur man fokuserar på 

formen av boken. Det ska vara minst 49 sidor, omslaget exkluderat, och göras 

tillgänglig till allmänheten. Dock finns det flera tryckta böcker idag som inte föl-

jer UNESCO’s definition, många barnböcker är till exempel inte 49 sidor långa.  

 

Kungliga Biblioteket har inte heller svaret år 2011. I rapporten ”När kommer 

boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv”,
76

 

skriven av Kungliga Biblioteket och Svensk biblioteksförening skriver man att 

begreppet e-bok är svårfångat. De skriver precis som Fleischer, att i en tid där den 

digitala tekniken dominerar och där de flesta skrivna verk skapas i en digital miljö 

blir det svårt att veta var gränsen går mellan digitala verk och e-boken. När KB 

diskuterat definitionen av e-boken låter de begreppet bok avse alla verk där fram-

ställaren eller distributörerna definierat verket som en bok.77 En vanligt förekom-

mande definition av e-boksbegreppet är att e-boken är en elektronisk version av 

en tryckt bok avsedd att läsas med hjälp av en dator, smartphone, läsplatta eller 

annat mobilt läsverktyg skriver de i rapporten. Dock gör de en avgränsning vid 

                                                 
75 Fleischer, R. (2011), Boken & Biblioteket, s. 27. 
76 Kungl. Biblioteket och Svensk biblioteksförening, (2011), ”När kommer boomen – En kartläggning av e-

boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv”, s. 4-26.  
77 Kungl. Biblioteket och Svensk biblioteksförening, (2011), ”När kommer boomen – En kartläggning av e-

boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv”, s. 5. 
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ljudböcker och talböcker som inte innefattas i den definitionen. I ett yttrande till 

Finansdepartementet angående momsen på böcker år 2011, skriver Svenska För-

läggareföreningen: 

  

Digitala böcker är just böcker. De är inte film, musik eller dataspel. En digital e-bok eller 
nedladdningsbar streamad ljudbok har i princip inget annat innehåll än den tryckta utgåvan. 
Bokförlagen tar emot manus, arbetar tillsammans med författarna, och publicerar så små-
ningom det färdiga verket. Publiceringen kan ske i olika format: som originalutgåva med 
skyddsomslag, som en kartonnageutgåva, en pocketbok, kanske en ljudbok eller e-bok. I alla 
format är det samma text, samma innehåll.78 

 

Dock ger inte heller Svenska Förläggareföreningen någon definition av e-boken, 

utan den definieras bara genom att liknas med andra typer av format som har en 

lägre momssats, ”i alla format är det samma text, samma innehåll”. Här ringar 

Svenska Förläggareföreningen in en viktig aspekt, är en bok dess text, innehåll, 

eller är boken mer än dess innehåll? Var i ligger värdet av en e-bok? Dessa frågor 

ska jag nedanför undersöka om det går att få svar på i Biblioteksbladet och Svensk 

Bokhandel.  

                                                 
78 Svenska Förläggareföreningen > Våra viktigaste frågor > Remissvar > Grönbok om mervärdesskattens 

framtid. 
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Bakgrund 

 

E-boken sägs ha sin födelse år 1971 när Michael S. Hart får en vision om att 

skapa elektroniska dokument när han får ta del av en gratis tryckt kopia av den 

amerikanska självständighetsförklaringen. Han bestämde sig då för att skriva av 

texten och göra den till en elektronisk fil så att han kunde dela den med andra över 

ett datornätverk.79 Samma år grundade han Project Gutenberg, ett projekt som har 

till syfte att digitalisera och arkivera böcker. Project Gutenberg är idag det äldsta 

digitala biblioteket och består till största delen av böcker vars upphovsrätt har gått 

ut. De flesta av böckerna och texterna som går att finna i det digitala biblioteket är 

gratis.  

 År 2000 grundades eLib (nu Elib), Nordens största distributör av e-böcker, av 

Piratförlaget, Bonnierförlagen, Natur & Kultur och Norstedts förlagsgrupp. Idag 

år 2015 äger Axiell Group 70 procent av Elib och de nämnda förlagen äger 30 

procent.80 År 2000 lanseras e-boken på folkbiblioteken och får sitt fäste hos både 

bokbranschen och folkbiblioteken. Då hade man inte någon fast modell för e-

böcker på biblioteken, men de flesta bibliotek betalade ca 20 kronor till Elib för 

varje utlånad bok, med obegränsad utlåning av varje titel. Modellen ska ha kom-

mit från bibliotekens håll där Stockholm stadsbibliotek hade räknat ut att omkost-

naderna för en tryckt bok var ca 38 kronor per utlån och tyckte då att det var rim-

ligt att e-boken skulle kosta ungefär hälften.81 I början var utlåningen av e-böcker 

blygsam, år 2003 uppgav Elib att e-boksutlånen låg på ungefär 4500 volymer i 

månaden. Redan år 2003 började Elib se tecken på att de blivit en kanal för e-

boksutlåning snarare än för försäljning.82 År 2007 laddades 50 000 e-böcker ner 

för utlåning, medan försäljningen låg på 4200 böcker. År 2009 kunde Elib bara 

erbjuda 1771 titlar.  

Förlagen började tveka om det här var den bästa modellen för dem, i och med 

att försäljningen var så knapp. En del tvekade att leverera e-böcker för utlåning 

via Elib, och ville istället sälja dem till privata köpare.83 År 2011 köpte biblioteken 

                                                 
79 Project Gutenberg, sökord Michael Stern Hart.  
80 Elib > Om Elib. 
81 Svedjedal, J. (2012), Biblioteken och bokmarknaden – från folkskola till e-böcker, s. 37. 
82 Ibid, s. 37. 
83 Ibid, s. 37. 
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in Jag är Zlatan, som minst sagt blev en e-bokssuccé. I Malmö lånades e-boken ut 

1000 gånger på en månad, medan de tryckta exemplaren lånades ut 70 gånger. 

Biblioteken ansåg att det nu blev för dyrt med 20 kronor per utlån. Följden blev 

att många bibliotek införde begränsningar för utlåning, antingen genom en total-

siffra för hela biblioteket eller begränsningar för den enskilde låntagaren.84 Förla-

gen införde istället en karenstid för nya e-böcker på några månader, med målet att 

kunna sälja e-boken i butik/på nätet innan den görs tillgänglig på biblioteken. 

Folkbiblioteken och bokbranschen är fortfarande i ett låst läge där ingen kommer 

överens och det är det som idag kallas för ”e-boksfrågan”. 

 

De svenska e-boksmodellerna idag 

 

År 2014 lanserar Elib en ny modell där biblioteken kan välja mellan två alternativ. 

Innan har det sett ut som jag beskriver ovan, att förlagen har en viss karenstid på 

nya titlar, ungefär tre månader, då biblioteken inte har tillgång till titlarna. Biblio-

teken har fått begränsa användarnas e-boksutlåning så att deras medieanslag inte 

ska ta slut innan året är över. Den nya lånemodellen består av accesslån och styck-

licens. Man kan tro att det är två olika modeller, men Elib menar att det är en mo-

dell där man får välja fritt vilken väg man vill gå.85 

I ett avtal till ett folkbibliotek i Uppsala som jag fått ta del av beskriver Elib 

lånemodellen på följande sätt: 

 

Accesslån: 
 
Med accesslån menas en e-bok eller digital ljudbok som inte är begränsade i antalet samtidiga 
lån. Biblioteket väljer verk som är tillgängliga för accesslån via elibs administrationsgräns-
snitt, vilka sedan publiceras i bibliotekens katalog. Vid avräkningstillfället debiteras biblio-
teket för antal lån under avräkningsperioden och bibliotekspriset vid lånetillfället. 

 

Stycklicens: 
 
Med stycklicens menas e-bok eller digital ljudbok som är begränsade till ett (1) samtidigt lån. 
En stycklicens gäller för 10 lån med en giltighetstid på 5 år. Biblioteket väljer in verk som är 
tillgängliga som stycklicens via Elibs administrationsgränssnitt, vilka sedan publiceras i 
bibliotekets katalog. Vid avräkningstillfället debiteras biblioteket för antal inköpta stycklicen-
ser under avräkningsperioden och bibliotekspriset vid köptillfället. Antal utförda lån från en 
stycklicens rapporteras via Elibs administrationssnitt. 

86
 

 

                                                 
84 Ibid, s. 37. 
85 Biblioteksbladet > Arkivet > 2014 > Elib förtydligar – en modell inte två. 
86 Dokumentet finns i uppsatsförfattarens ägo. 
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Det framgår dock inte om förlagen fortfarande har karenstid på nya titlar. Styckli-

censerna behandlar e-boken som en tryckt bok. Om alla exemplar är utlånade får 

låntagaren vänta och ställa sig i kö. Ett bibliotek kan såklart köpa flera licenser av 

samma titel så att färre behöver köa, men det blir inte samma fria tillgång som 

man har haft förut. Stycklicenserna innebär dock att biblioteken betalar i förskott 

för ett visst antal lån, i och med att man köper in titlarna var för sig. Och får på så 

sätt en bättre överblick ekonomiskt hur mycket en e-bok kostar.  

Accesslånen utgår ifrån den tidigare modellen med obegränsade utlån av en ti-

tel. Nu framgår det dessvärre inte i texten som Elib har skrivit om accesslånen, 

men Elib förtydligar detta i en artikel i Biblioteksbladet.87 Accesslånen varierar i 

pris och är inte längre fasta 20 kronor, utan en äldre bok kan vara billigare att låna 

ut än en nyare bok. Det kostar däremot inget för biblioteken att ”köpa in” e-boken, 

utan det är bara lånet som kostar. Elib menar dock att det genomsnittliga priset 

kommer bli ca 19 kronor per utlån.88  Dock måste man ta i beaktning att det kostar 

att vara ansluten till Elib, en kostnad på 5000 kr per år.  

I slutet på år 2014 kom en överenskommelse mellan Natur & Kultur och SKL 

(Sveriges Kommuner och Landsting), där en ny modell för e-böcker arbetats fram. 

Modellen innebär att Natur & Kultur tillgängliggör samtliga titlar från utgivnings-

dagen. Precis som vid accessmodellen kommer priset för titlarna att variera. 
89

 I 

SKL:s och Natur & Kulturs avtal står det:  
 
Titlar från Natur & Kultur som är mellan 0-3 månader gamla kostar 30 kronor att låna ut för 
biblioteken. Titlar som är 3-24 månader gamla kostar 20 kronor, och titlar som är äldre än 24 
månader kostar 13 kronor att låna ut. Den genomsnittliga kostnaden för att låna ut en e-bok 
blir ungefär 20 kronor, likt i dag.90 

 

Priset kommer alltså inte skilja sig markant från acccessmodellen om man ska tro 

på det Elib skriver i Biblioteksbladet.  

 

Stockholmsmodellen 

 

I slutet av år 2012 lanseras en ny e-boksmodell mellan bokförlaget Ordfront, 

Stockholms stadsbibliotek (SSB) och distributören Publit efter det att förlagen 

börjat införa karenstid på e-böckerna. Stockholmsmodellen bygger på att biblio-

teken har fri tillgång till alla förlagets e-böcker och att alla e-böcker får lånas ut av 

biblioteket direkt när de ges ut. Förutom att karenstiden slopas är modellen lik 

accesslånen som Elib erbjuder. Biblioteket betalar förlaget för varje lån, men 

                                                 
87 Biblioteksbladet > Arkivet > Artikelarkivet 2014 > Elib förtydligar – en modell inte två. 
88 Biblioteksbladet > Arkivet > Artikelarkivet 2014 > Elib förtydligar – en modell inte två. 
89 Sveriges Kommuner och Landsting > Skola, kultur, fritid > Kultur, fritid > Bibliotek, e-böcker. 
90 Sveriges Kommuner och Landsting > Skola, kultur, fritid > Kultur, fritid > Bibliotek, e-böcker. 
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mindre för äldre titlar. Samma bok får lånas ut hur många gånger som helst. SSB 

och Ordfront menar att Stockholmsmodellen är mycket mer lönsam än de andra 

modellerna och att förlaget och författarna får högre ersättning än tidigare.
91

 

År 2013 skriver Stockholm stadsbibliotek ett debattinlägg i Dagens Nyheter 

under rubriken ”Låt biblioteken bestämma antalet utlån av e-böcker”.
92

 I artikeln 

skriver Inga Lundén, stadsbibliotekarie i Stockholm och Mikael Petrén, 

chef för digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek att modellen har visat 

sig fungera och vill nu att Stockholmsmodellen ska bli en nationell modell för e- 

böcker.  

De ställer upp tre punkter för att det ska fungera; den första punkten 

handlar om att göra Stockholmsmodellen till en Sverigemodell och att få SKL, 

Sveriges kommuner och landsting och förlag att förhandla om en sådan modell. 

Den andra punkten handlar om att införa en nationell e-boksplattform. Artikelför- 

fattarna menar att för att en sådan affärsmodell ska fungera så behövs det en  

gemensam plattform, så att biblioteken kan skapa vissa begränsningar som behövs 

av budgetskäl. De anser att uppdraget att skapa en sådan plattform bör ligga hos 

Kungliga biblioteket. Den sista punkten handlar om att digitalisera den svenska  

litteraturskatten som av kommersiella skäl inte kommer att digitaliseras.
93

  

 

Sveriges kommuner och landsting – SKL 

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorgani-

sation för landets alla kommuner, landsting och regioner. SKL:s modell innebär 

att de förlag som ingår avtal med SKL tillgängliggör samtliga titlar, inklusive e-

ljudböcker direkt på utgivningsdagen. De förlag som har ingått överenskommelse 

med SKL är i dagsläget Natur & Kultur och Modernista.94 

 

SKL:s ramavtal  

 

SKL:s utgångspunkter ser ut som följande för e-böcker på folkbibliotek: 

Alla böcker ska finnas tillgängliga för biblioteken att låna ut direkt när de ges ut. Det bör inte 
finnas några begränsningar för hur många gånger biblioteken får låna ut en och samma bok. 
Böcker kan kosta olika mycket att låna ut beroende på ålder och efterfrågan. 

                                                 
91 Stockholm Stadsbibliotek > Vår verksamhet > Aktuellt. 
92 Lundén, I., Petrén, M. (2013), ”Låt biblioteken bestämma antalet utlån av e-böcker”.  
93 Lundén, I., Petrén, M. (2013), ”Låt biblioteken bestämma antalet utlån av e-böcker”. 
94 Sveriges Kommuner och Landsting > Skola, kultur, fritid > Kultur, fritid > Bibliotek, e-böcker. 
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Varje bibliotek bör själv bestämma hur tillgängliga olika titlar ska vara beroende på vilka 
kostnader biblioteket är villigt att ta. Det behöver till exempel vara möjligt för varje bibliotek 
att sätta en gräns för hur många som kan läsa en titel samtidigt.  

Idag saknas det regleringar för hur uppgifter om låntagare får användas. SKL anser att såd-
ana regleringar behövs. 

Det är viktigt att biblioteken kan erbjuda medborgare ett brett sortiment av titlar. Biblioteken 
har ett läsfrämjande uppdrag, och med hjälp av e-böckerna kan de öka läsningen hos grupper 
som man tidigare haft svårt att nå ut till. 

Den e-litteratur som ingår i bibliotekens utbud bör inte kunna dras tillbaka utan att biblio-
teken får möjlighet att erbjuda litteraturen på annat sätt. Detta för att tillgången till litteratur 
ska kunna säkerställas över tid.  

Biblioteken behöver i sitt arbete med digitala bibliotek ha tillgång till en nationell teknisk 
plattform. Via plattformen ska de effektivt kunna arbeta med sin utlåning av e-böcker. Staten 
är bäst lämpad för att ordna en sådan plattform.

95
 

 

SKL:s ramavtal är ett försök till att få ett nationellt sammanhållet avtal för bok-

branschen och folkbiblioteken, dock är det ännu bara ett ramavtal där endast två 

förlag har skrivit under avtalet. 

 

Distributörerna 

Nedan följer en redogörelse över bokbranschens aktörer och distributörer.  

 

Elib grundades år 2000 av bokförlagen Bonniers, Natur & Kultur, Norstedt och 

Piratförlaget. Från 2014 ägs 70 procent av Axiell Group. Axiell Group är leveran-

tör av system till bibliotek. Elib, tidigare eLib, arbetar med produktion och distri-

bution av digitala böcker. Elib producerar e-böcker och digitala ljudböcker med 

uppdrag av förlag. De tillhandahåller bland annat vattenmärkning och licenskryp-

tering av e-böcker. De utvecklar både system för försäljning och utlån av e-

böcker. 96  

Publit är en e-boksproducent som sedan 2008 drivs som en öppen plattform 

för bokutgivning. De konverterar bland annat tryckta böcker till e-böcker, gör om 

digitala format till Epub (electronic publication) och hjälper även till med hante-

ring av metadata.97  

Atingo är grundat av Publit och systemleverantören Axiell Group och är en 

öppen plattform för utlåning av e-böcker. Atingo ser sig själva som en mötesplats 

för bibliotek och förlag där böcker från medieleverantörer slussas till Atingo, så 

                                                 
95 Sveriges Kommuner och Landsting > Skola, kultur, fritid > Kultur, fritid > Bibliotek, e-böcker. 
96 Elib > Om. 
97 Publit > Om oss. 
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att bibliotek kan välja vilka böcker de senare vill ha i sin katalog.98 De fyra största 

förlagen i Sverige är Bonnierförlagen, Norstedts förlagsgrupp, Piratförlaget och 

Natur & Kultur, det senare är dock en stiftelse.  

 

Läget i Norden 

Hur ser ”e-boksfrågan” ut i andra länder? Går det att få en lösning på e-

boksfrågan? Jag har tittat på Norge, Danmark och Finland för att se hur de nor-

diska aktörerna har agerat i frågan. 

 

Norge 

 

I Norge har staten utformat ett digitalt biblioteksavtal. Avtalet innebär att böcker 

som publicerats mellan år 1900 och 2000 ska finnas i det digitala biblioteket Bok-

hylla, och ska finnas för fri tillgång.99 Bokhylla är ett digitaliseringsprojekt som 

drivs av norska Nasjonalbiblioteket och samtliga norska förlag finns represente-

rade. Nasjonalbiblioteket får betala 36 norska öre i upphovsrättspengar för varje 

sida som digitaliseras. Man beräknar att digitaliseringsprojektet sammanlagt 

kommer att kosta åtta miljoner norska kronor.100 

År 2017 beräknar man att 200 000 e-böcker ska finnas tillgängliga. Materialet 

ska göras tillgängligt på Nasjonalbibliotekets webbsida för användare med norska 

IP-adresser. Särskild begäran kan ge användare utan norsk IP-adress tillgång till 

vissa texter, till exempel för forskning eller andra utbildningsändamål. Det är för-

lagen som väljer vilka titlar som de vill dela med sig av, dock är det inte främst de 

kommersiella bästsäljarna som digitaliseras, utan snarare titlar som bidrar till att 

bevara det norska kulturarvet. Bästsäljare som är upphovsrättskyddade ska endast 

kunna läsas via skärmar, medan äldre böcker ska kunna laddas hem.101 

 

 

                                                 
98 Atingo > Om. 
99 Ekström, Å. (2012:08), ”Digitala biblioteket i Norge”, s. 10. 
100 Söderling, F. (2012), ”E-böcker fria på norska bibliotek. 
101 Kopinor > Brukere > Bibliotek > Nasjonalbiblioteket – Bokhylla > Avtale om digital formidling av bøker 

(Bokhylla).  
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Danmark 

 

Från och med den 1 januari 2015 började ett nytt avtal gälla i Danmark. Avtalet 

har slutits med de stora förlagen om en samlad tjänst för all dansk förlagsutgiv-

ning. I samband med det nya avtalet stängdes förlagens egen tjänst Ebib ner. Istäl-

let är det Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) som tar över som lånetjänst, och 

ska göra 4000 nya e-böcker tillgängliga för utlån via eReolen - de danska biblio-

tekens egen e-boktjänst. DDB är ett bindande samarbete mellan Kommunernes 

Landsforening och Kulturministeriet. Samarbetet vill framförallt stärka biblio-

tekens förmåga att hantera och sprida elektroniska medier, så som e-böcker och 

andra webbaserade material.102 För närvarande erbjuder eReolen 5000 titlar, det 

förväntas alltså öka till 9000 titlar. Avtalet är tidsbestämt och kommer att kunna 

justeras/anpassas vid behov. Ambitionen är att alla folkbibliotek ska kunna er-

bjuda utlåning av e-böcker med en och samma tjänst. För användarna betyder det 

fler e-böcker att få tillgång till från biblioteket.103 

 

Finland 

 

År 2010 började centralbiblioteket i Finland att diskutera tillsammans med under-

visnings- och kulturministeriet, författare, bokhandlare och förläggare vilken mo-

dell man skulle använda sig av när e-boken skulle börja lånas ut på folkbiblio-

teken. Under år 2011 startade folkbibliotekens digitala resursavdelning ett projekt 

för att utvärdera olika e-bokslånemodeller och dess tillhörande utmaningar. År 

2012 var Helsingfors stadsbibliotek med i ett projekt för att testa e-böcker på 

folkbiblioteken, ett projekt som drevs av nationalbiblioteket i Finland. Tillsam-

mans med Helsingfors stadsbibliotek började Ellib,104 VTT (Teknologiska forsk-

ningscentralen) och Aalto universitet utvärdera ett ramverk för högkvalitativ finsk 

litteratur för e-boksutlåning, samtidigt som de försökte hitta en modell som även 

passade för förlag och författare. I slutet av år 2012 lanserade man en modell där 

man kunde låna strömmande e-böcker, modellen döptes till Ebib. Då baserade 

man modellen på licenser, alltså betraktades e-boken som om det vore en tryckt 

bok. Man köper in ett antal licenser för varje bok, och så många licenser som det 

finns, så många exemplar av varje bok går att låna. År 2013 erbjöd Ebib 103 e-

                                                 
102 Danskernes Digitale Bibliotek > Hvad. 
103 Biblioteksbladet > Arkivet > Artikelarkivet 2014 > Danmark ny gemensam modell för e-lån. 
104 Ellib är den finska e-boksleverantören.  
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bokstitlar för utlåning och HelMet erbjöd 938 licenser. Låntagaren fick då låna 

upp till fem titlar i två veckor.105 

HelMet (Helsinki Metropolitan Area Libraries), är ett biblioteksnätverk för de 

allmänna biblioteken i huvudstadsregionen, till nätverket hör Helsingfors, Esbo, 

Grankulla och Vanda stadsbibliotek.106 HelMetbiblioteket i huvudstadsregionerna 

var det första allmänna bibliotek som använde sig av det förnyade Ellibsbiblio-

teket i början av år 2014. Helsingfors stadsbibliotek har i egenskap av central-

bibliotek varit med och grundat ett Konsortium för de allmänna biblioteken. Tan-

ken är att det nationella samarbetet ska underlätta anskaffningen av e-material till 

de enskilda biblioteken.107 Flera förlag har anslutit sig till det nya förslaget och 

samarbetet förväntas kunna utvidgas genom att få ihop alla förlag under ett och 

samma tak. På sin hemsida skriver HelMet att deras e-bibliotek är det mest omfat-

tande i Norden, 108 och år 2015 erbjuder HelMet över 5000 titlar.109  

 

Utifrån redogörelsen av nordens aktörer går det att se att det finns andra lösningar 

för e-boken än den Sverige försöker utstaka.  

                                                 
105 Mount, D. (2014), ”A Review of Public Library E-lending Models”, s. 9-104. 
106 HelMet > Framsidan > Info > Vad är HelMet?. 
107 Hopeakunnas, M. (2014), “De stora förlagen med i E-biblioteket i hela landet – De finländska biblioteken 

i den internationella E-bokstoppen”.  
108 HelMet > Framsidan > Info > Vad är HelMet?. 
109 HelMet > E-bibban > E-bibban just nu > Stor utlåning av inhemska böcker. 

http://www.helmet.fi/sv-FI
http://www.helmet.fi/sv-FI/Info
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Undersökning och analys 

I detta kapitel presenteras vad som framkommit under arbetet med att granska 

tidskrifterna Svensk Bokhandel och Biblioteksbladet mellan åren 2000–2014 med 

avseende på det som skrivits om e-böcker, undantaget artiklar som avhandlar 

forskningsbibliotek. Tillvägagångssättet har i huvudsak inneburit ett undersö-

kande av folkbibliotekens och bokbranschens uttalanden i respektive tidskrift och 

en jämförelse av dessa utifrån frågeställningarna. 

 

År 2000 – 2002 En e-boksmarknad blir till 

 

År 2000 skrevs det en handfull artiklar om e-boken i Svensk Bokhandel. Artiklar-

na återfinns i nummer 20 och 21, precis i slutet av året. I nummer 20 skrivs den 

första artikeln under rubriken ”Sverige bland de första med skyddade e-böcker”. 110 

Då handlade det om hur nätbokhandeln Adlibris, Piratförlaget och Natur & Kultur 

samarbetade med Microsoft för att tillverka och sälja e-böcker med kopierings-

skydd. I samma nummer av tidskriften uttrycks det: ”Nu krigar svenska förlag på 

e-bokmarknaden”. Artikeln är knuten till den tidigare artikeln och handlar även 

den om kopieringsskydd. Bonnierförlagen har öppnat en webbplats för försäljning 

av e-böcker och Norstedts ePan (Norstedtsgruppens förlag för e-böcker och print 

on demand) erbjuder också avsnitt ur tre aktuella böcker att ladda ner gratis. Bernt 

Meisser, marknadschef på Albert Bonniers förlag uttalar sig om hur man ser på 

läget: ”Vi vill vara med och veta hur man gör, om detta visar sig vara en marknad. 

Att kopieringsskydd saknas är inget problem i dagsläget, det ligger inga stora 

pengar i det här”.
111

  

Förlagen vill ligga i framkant ifall e-boken visar sig bli framgångsrik som 

produkt, och försöker positionera sig på marknaden så man inte går miste om nå-

got. ePans projektledare Erik Liedberg uttalar sig också om e-boken och säger:  

                                                 
110 Winkler, L. (2000:20), ”Svensk Bokhandel bland de första med skyddade e-böcker”, s. 14-18. 
111 Carlsson, P. (2000:20), ”Nu krigar svenska förlag på e-boksmarknaden”, s. 19. 
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Vi kommer också satsa på sådant som lämpar sig för det här mediet, till exempel uppslags-
verk och ordböcker, en kokbok och en vinguide. Vi ska göra särskilda e-bokversioner av te-
gelstenar, typ Herman Lindqvist. Dessutom planerar vi att sälja e-noveller styckvis, skrivna 
av både debutanter och gamla rävar. Ingen går ju i dag till bokhandeln för att köpa enstaka 
noveller på papper.

112
 

 

Då spådde man således att e-boken som format skulle lämpa sig för uppslagsverk, 

ordböcker, receptböcker och noveller. 

Artikeln redogör för hur många böcker vissa förlag hittills har omvandlat till 

e-böcker och hur mycket de kommer att ta betalt för dem. ”Som e-böcker kostar 

årets utgivning 139 kronor och fjolårets 49 kronor. Prissättningen leder tanken till 

kartonnage/pocket”, skriver Svensk Bokhandel. Herrnstein Smith menade att i 

ordet ”värde” ryms en betydelse som är av positiv bemärkelse. Värdet av en bok 

behöver inte ligga i marknadsvärdet eller historiskt intresse, utan det kan finnas ett 

värde i själva texten, ett litterärt värde som uppstår i textens struktur och underlig-

gande mening. Dock verkar inte bokbranschen tänka på den typen av värde, utan 

det är det ekonomiska värdet som lyfts fram.  

Förutom kopieringskyddsfrågan och prissättningen skrivs det även i Svensk 

Bokhandel om att: ”Akademibokhandeln blir först ut att satsa på e-böcker”.113 Från 

bokhandelns håll verkar man inte vara redo för e-boken ännu, med undantag för 

Akademibokhandeln som är den enda bokkedjan som planerar att sälja e-boken i 

butik. Vad e-boken ska kosta har inte Akademibokhandeln klart för sig än. ”Det 

har vi överhuvudtaget inte diskuterat, men det måste ju bli likvärdigt med pap-

persboken. Fast det är en personlig åsikt” säger marknadschefen Lena Röstberg på 

Akademibokhandeln. Här likställs redan e-boken med den tryckta boken och ser 

den som vilken pappersbok som helst. Det nämns även i artikeln att man hoppas 

på att locka en ny läsekrets i och med lanseringen av e-boken, då det tros att per-

soner som reser, framförallt män, kommer att köpa e-boken.
114

  

Bokbranschen har ännu inte enats om hur mycket e-bokens monetära värde är. 

Från bokhandelns perspektiv verkar det snarare handla om läsbarhet och att skapa 

nya läsekretsar, alltså det Herrnstein Smith menade med det litterära värdet. Men 

bokhandlarna lyfter även ett annat värde, det om att skapa nya läsare och att vidga 

läsekretsen. Det är dock inte bara frågan om priset som lyfts fram i Svensk Bok-

handel när man talar om e-boken, utan även formatet är en stor fråga, och i forma-

tet ligger också ett värde. Frågan är om det är just materialet som gör att färre lä-

ser e-böcker? År 2000 var fanns det en skepticism till läsplattor och det verkar 

som att samma resonemang finns kvar även idag, år 2015.  

                                                 
112 Carlsson, P. (2000:20), ”Nu krigar svenska förlag på e-boksmarknaden”, s. 19. 
113 Lindberg, Y. (2000:20), ”Akademibokhandeln blir först ut att satsa på e-böcker”, s. 26. 
114 Lindberg, Y. (2000:20), ”Akademibokhandeln blir först ut att satsa på e-böcker”, s. 26. 
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När Svensk Bokhandel testade läsplattan år 2000 fick artikeln rubriken ”I 

läsplattans trivsamma sken”.115 Artikeln, eller kanske mer korrekt, krönikan, be-

skriver hur det är att testa en handdator och en läsplatta.  

En bokälskande prylskeptiker får en liten datorgrå dosa i sin hand. Med uppmaningen: ”Testa 
den här. Den är skitbra! Man kan läsa böcker i den! Du bläddrar med dom här och så finns det 
almanacka och man kan stryka under ord i texten och man kan göra anteckningar och den 
brygger kaffe åt dig och mazarinen kommer ut här. Hoppsan, batteriet är visst lite lågt nu, 
men det är bara att sätta den i den här laddaren och…varför är det två sladdar…? Nu ska vi 
se...

116
  

 

Skribenten, Per Carlsson, beskriver hur han som bokälskande prylskeptiker får en 

teknikpryl i sin hand och blir alldeles överrumplad av alla saker den kan göra. Det 

är tydligt hur han redan från början har bestämt sig vad han tycker, innan han ens 

har provat att läsa. Han beskriver den datorgrå dosan som en överväldigande pryl 

som kan göra nästan allt, men som verkar oerhört krånglig då batteriet plötsligt är 

slut och konstiga sladdar sticker ut. Här börjar skepticismen mot e-boken som 

fortfarande finns än idag. Det verkar inte vara själva texten som man är orolig 

över, utan det nya formatet som kommer med den. I slutet av Per Carlssons text, 

svarar han på sin egen fråga om han skulle tänka sig kunna äga ett ”datoriserat 

läsverktyg”, han skriver: ”[n]ä. Icke. Inte ens för en billig penning”,117 men om 

han hade varit studerande så skulle han kunnat betala någon tusenlapp för den, 

dock inte handdatorn, utan läsplattan. Han avslutar sin krönika med orden: ”[o]ch 

aldrig i livet att jag överger den vanliga boken. Inte ens om dom delar ut läsplattor 

och handdatorer gratis”.118 Carlsson uttrycker att det finns ett stort känslomässigt 

värde inbyggt i den tryckta boken som inte handlar om texten. För om det bara 

handlat om texten hade det inte funnits något problem, förutom om läsplattan inte 

fungerat som den ska. När texten och den tryckta boken är åtskilda blir det tydligt 

var känslorna ligger, i formatet.  

En artikel berör biblioteket i Svensk Bokhandel år 2000 och är skriven under 

rubriken ”Biblioteken är beredda att starta e-bokutlåning”.119 Artikeln handlar om 

stadsbiblioteket i Norrköping och hur de har köpt in ett antal handdatorer som de 

planerar att ladda med texter och låna ut till låntagare. Problemet för biblioteket är 

att de inte har tillgång till nyare e-böcker, utan är begränsade till böcker som upp-

hovsrätten har upphört på. För dem är det också ett problem att förlagen inte löst 

frågan om kopieringsskydd på e-böcker. ”Det skulle vara roligt att kunna presen-

tera svenska texter med lite mer populärt innehåll. Vi har kontaktat Piratförlaget 

och frågan ligger hos dem om hur vi rent praktiskt ska göra”, säger Charlotte 

                                                 
115 Carlsson, P. (2000:20), ”I läsplattans trivsamma sken”. 
116 Carlsson, P. (2000:20), ”I läsplattans trivsamma sken”, s. 27. 
117 Carlsson, P. (2000:20), ”I läsplattans trivsamma sken”, s. 27. 
118 Carlsson, P. (2000:20), ”I läsplattans trivsamma sken”, s. 27. 
119 Wallström, M. (2000:20), ”Biblioteken är beredda att starta e-bokutlåning”, s. 32. 
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Landgren, mediechef på Norrköpings stadsbibliotek.120 Formatet är också ett pro-

blem som inte har löst sig än, menar Ingrid Andre, IT-samordnare på stadsbiblio-

teket i Lund: ”Själv hoppas jag att läsverktygen ska utvecklas mot en mer läsvän-

lig skärm. Vad gäller urvalet av elektroniska böcker så fokuserar vi på det som 

finns, men kommer också att försöka få till stånd avtal med förlag för att kunna 

erbjuda nyare böcker”, säger hon.121 Biblioteken verkar vänta på att förlagen ska 

reda ut hur e-boken ska fungera på marknaden så att biblioteken senare kan ta in 

den för utlån. Biblioteken är beroende av förlagen på så sätt att biblioteken inte 

själva kan göra e-böcker, dock anser jag att man från början förlitade sig på att 

förlagen skulle komma med en lösning på ”e-boksfrågan” och såhär i efterhand 

blivit missnöjda med vad det resulterade i. 

År 2001 skriver Svensk Bokhandel: ”Fortfarande ingen rusning efter e-

böcker”, där bland annat Piratförlaget och Bonniers uttalar sig om hur försäljning-

en går för e-böcker.122 Piratförlaget svarar att det tar tid att ändra läsarnas bete-

ende. Norstedts ePan berättar att de bara sålt ett tiotal exemplar de första dagarna 

de öppnade upp sin webbsida för att sälja e-böcker. I Svensk Bokhandel år 2001 

står man fortfarande och väntar på att e-boksmarknaden ska vakna till liv, att ko-

pieringsskyddsfrågan ska få en lösning, att det kommer en välfungerande läsplatta 

och att läsarnas intresse, och därigenom försäljningen, ska öka. Några månader 

senare skriver dock Svensk Bokhandel om ännu en faktor som spelar in när det 

gäller e-boken och de låga försäljningssiffrorna, nämligen bokmomsen.123  

År 2002 sänktes bokmomsen från 25 procent till 6 procent på tryckta böcker, 

bilderböcker, kartor, noter och talböcker. E-böcker, reklamskrifter och almanack-

or behåller den gamla momssatsen. Även ljudboken har den lägre momsen, såvida 

den inte laddas ned som digital fil, då går den från att vara en ”vara” till en 

”tjänst” enligt EU:s direktiv.
124

 När bokmomsen skulle sänkas var politiker från 

flera olika partier involverade i frågan och år 2000 skrevs en motion om sänkt 

bokmoms som kan sammanfattas med meningen, ”effekterna av en momssänk-

ning skulle vara till gagn både för det svenska språkets utveckling och för den 

svenska demokratin”.125 En sänkning av bokmomsen anses alltså gynna den 

svenska demokratin och språkutvecklingen i och med att böcker blir billigare och 

inte ses som en “lyxvara”, som det uttrycktes i motionen. E-boken nämns inte i 

motionen, istället jämförs momsen på teaterbiljetter och dagstidningar med mom-

sen på tidskrifter och böcker. I en kort intervju i Svensk Bokhandel svarar Magnus 

Dimert, då vd för e-boksproducenten Elib att:  

 

                                                 
120 Wallström, M. (2000:20), ”Biblioteken är beredda att starta e-bokutlåning”, s. 32. 
121 Wallström, M. (2000:20), ”Biblioteken är beredda att starta e-bokutlåning”, s. 32. 
122 Nylund, L. (2001:06), ”Fortfarande ingen rusning efter e-böcker”, s. 7. 
123 Nylund, L. (2001:17), ”Vad är egentligen en bok”, s. 9. 
124 Skatteverket > Företag > Moms > 6 procents moms. 
125 Sidén, Anita och Magnusson, Cecilia, Sänkt bokmoms, Motion 2000/01:Sk705. 
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En e-bok och en pappersbok är i princip samma produkt, så det borde vara samma moms. 
Men förlagens prissättning på e-böcker anpassas efter den tryckta boken. När e-böcker kom-
mer upp lite i volym kan de tillverkas mycket rationellt. Det ska inte vara ett problem att pris-
sätta så att man tjänar pengar och ändå har ett bra pris mot kunden.

126
 

 

Dimert tycker att e-boken och pappersboken kan likställas och därför borde bok-

momsen även sänkas på e-böcker. Egentligen är det inte en fråga om marknads-

värde, utan en fråga om ett litterärt värde anser jag. En bok kan inte likställas med 

vilken produkt eller vara som helst. Läsandet av böcker kan inte heller ses som 

vanlig konsumtion. Boken och läsarna skapar tillsammans ett mervärde som van-

liga begrepp inom ekonomi inte kan beskriva, skriver Pamela Schultz Nybacka.127 

Det Dimert missar i sitt uttalande är att det inte är så enkelt som att deklarera att 

en ”e-bok och en pappersbok är i princip samma produkt”, eftersom det inte är 

samma produkt. E-boken har inte samma långa historia som pappersboken har 

bakom sig till exempel. Den tryckta boken innehar andra värden som e-boken inte 

har, menar jag. Det är som Kristina Lundblad skrev i sin text ”Om böckers värde”, 

att man genom historiens gång har försökt skilja på materiellt och immateriellt, 

man har gjort en distinktion mellan verket och boken. Som jag skrev under ka-

pitlet ”Tidigare forskning”, skriver Lundblad: ”[d]et materiella är i sin tur även 

immateriellt, det är socialt kodat, ideologiskt laddat, ekonomiskt och symboliskt 

värderat”.128 Även om vi säger att alla filer idag är digitala går det inte att säga att 

e-boken är precis som pappersboken, då den inte innefattar den tryckta bokens 

sociala koder, ekonomiska och symboliska värden.  

År 2002 rapporterar Svensk Bokhandel om e-boken under rubriken ”Biblio-

teken kan ge e-boken en nystart”.129 År 2002 började man märka att det var på 

biblioteken som e-boken rörde sig och lånades ut. Biblioteken länkade Elibs 

webbplats på sina egna hemsidor och lät låntagaren ladda hem önskad e-bok däri-

från.  

I Biblioteksbladet har man inte rapporterat lika frekvent som Svensk Bokhan-

del gjorde i början på år 2000. År 2000 finns det en längre notis under rubriken 

”Nätnyheter”.130 Notisen redogör allmänt om vilka aktörer som är med och vilka 

författares böcker som ska göras om till e-böcker, men även här avhandlas priset:  

Priset på e-böckerna sägs bli betydligt lägre än pappersböckerna. Inget sägs om en utnyttjan-
deavgift anpassad för utlåning. Poängen ligger ju i att ta betalt av varje läsare, eller rättare 
sagt för varje laddning i en dator. Därför minskar attraktionen om flera vill ta del av samma 
bok. 131 

 

                                                 
126 Nylund, L. (2001:18), ”Utebliven momssänkning för e-böcker inget problem”, s. 9. 
127 Schultz Nybacka, P. (2011), Bookonomy – The consumption practice and value of book reading. 
128 Se sida 6 under ”Tidigare forskning”. 
129 Nylund, L. (2002:08), ”Biblioteken kan ge e-boken en nystart”, s. 12. 
130 Larsson, I. (2000:10), ”Nätnyheter”. s. 26. 
131 Larsson, I. (2000:10), ”Nätnyheter”. s. 26. 
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Artikelförfattaren utgår ifrån att e-boken inte kommer ha samma värde som 

pappersboken, och skriver ”därför minskar attraktionen om flera vill ta del av 

samma bok”, ett intressant påstående som går att känna igen från det Kristina 

Lundberg skrev i sin text ”Om böckers värde”. En vara eller ett föremål som görs 

i färre upplagor eller som bara finns i ett exemplar blir mer åtråvärt än det som 

finns i massupplagor. Värdet sjunker när alla kan få tag på boken. Dock trycks 

pappersboken nästan alltid i flera tusen exemplar, och läsare åtrår böcker trots att 

de inte får en i sig ”unik” utgåva. Men när boken blir i en annan form, i e-

boksform, tror man att värdet och attraktionen minskar om flera vill ta del av 

samma bok. Med den analysen skulle det inte ha funnits några hängivna läsare 

som köat utanför boklådor när den nya Harry Potter-boken kom ut i tryck, inte 

heller skulle Fifty Shades of Grey sålts i miljontals exemplar, om läsare enbart 

velat köpa böcker som inte trycktes i massupplagor.  

År 2000 skrevs det inte mer om e-boken i Biblioteksbladet. År 2001 skrevs 

det däremot en artikel om ”Måttlig optimism för e-böcker”,132 vilket är i samma 

ton som Svensk Bokhandel rapporterade om 2001, men som löd ”Fortfarande ing-

en rusning efter e-böcker”. Artikeln handlar om en konferens anordnad av Svensk 

biblioteksförening. I artikeln får både bibliotek och bokbranschen komma till tals. 

Från förlagens håll uttalade sig Erik Liedberg, förlagschef på e-Pan, Norstedts 

förlag, och framhöll att svårigheterna med e-boken var rättighetsfrågor, format, 

läsutrustning, kopieringsskydd, ny föränderlig teknik och liten kunskap om läsa-

rens preferenser. Det var alltså många hinder för e-boken. Det som var bra med e-

boken var däremot att man inte behöver trycka en ny upplaga, utan kan enkelt 

uppdatera en version.133 Det var alltså inte mycket som hade klarnat om e-boken 

ett år senare, utan det var flera hinder för att e-boken skulle kunna bli lukrativ på 

marknaden. I samma artikel uttalade sig Jonas Hallström, Bibliotekstjänst AB, 

och menade att för biblioteken rör e-boksproblematiken framförallt upphovsrätt, 

kopieringsskydd, sökbarhet och praktiskt hanterbarhet. Inte förvånande att biblio-

tekssidan lyfter dessa komponenter då biblioteken tänker på hur det faktiskt ska 

användas för låntagaren och hur de i praktiken ska kunna förmedla den nya tekni-

ken. Hallström, BTJ, fortsätter med att säga att e-boken måste fungera kommersi-

ellt, ”det måste generera inkomster för samtliga intressenter”.134 Uttalandet vittnar 

om att det inte längre bara är en person som talar för biblioteken, utan också från 

ett företagsperspektiv, e-boken måste generera pengar för att vara värd att vara på 

biblioteken. Hallström säger också att de stora fördelarna för biblioteken är att e-

boken är tillgänglig dygnet runt då man kan nå den över Internet, inga kravrutiner 

och inget underhåll. Han säger dock att e-boken bara är ett komplement till pap-

persboken. Här jämförs alltså inte e-boken med den tryckta boken, utan från ett 

                                                 
132 Steinsaphir, M. (2001:05), ”Måttlig optimism för e-böcker”, s. 20. 
133 Steinsaphir, M. (2001:05), ”Måttlig optimism för e-böcker”, s. 20. 
134 Steinsaphir, M. (2001:05), ”Måttlig optimism för e-böcker”, s. 20. 
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biblioteksperspektiv ser man den som ett komplement till pappersboken. Dock 

fokuserar även Hallström på att e-boken måste generera pengar för att vara värd 

att vara på biblioteken. Litteraturens värde nämns det ingenting om.  

Intressant i artikeln är att man börjar lyfta hur modellen för e-böcker skulle 

kunna se ut på biblioteken. Några av modellerna som lyfts i artikeln är att e-

böcker ska säljas styckvis och vara låsta till en viss hårdvara, individuella prenu-

merationer, pay per use och e-böcker som biblioteken äger och kan låna ut. Det är 

stor variation på modellerna, och jag tror att man inte riktigt visste hur man skulle 

se på e-boken, det märks att man inte har kommit underfund med hur det ska fun-

gera rent praktiskt för låntagaren. E-boken har heller inte än definierats, från bok-

branschens håll verkar den likställas med en tryckt bok, men från bibliotekens håll 

ser man den som ett komplement till den tryckta boken. 

År 2002 skrivs en artikel i Biblioteksbladet som rör en eventuell sammanslag-

ning av Libris och Bibliotekstjänsts BURK (BTJ Universella Register för Ka-

talogdata). Mats Herder, som är chef för Libris säger sig inte vara främmande för 

att böcker styckas upp i läromoduler. Han säger: ”Varför inte bryta ner innehållet i 

e-böcker och kanske också vanliga böcker på samma sätt? Bokens roll som för-

packning är inte längre lika självklar”.135 Samtidigt som man jämför e-boken med 

vilken pappersbok som helst, menar man från Bibliotekstjänst att bokens roll som 

förpackning inte är lika självklar längre. Formatet börjar ifrågasättas. År 2002 

skriver bibliotekarien Tomas Lidman i Biblioteksbladet att:  

För något år sedan – talades det mycket om hur e-böcker skulle formges och hur e-
boksläsaren skulle se ut för att likna en vanlig bok så mycket som möjligt. För det är det som 
är poängen: slutresultatet skall bli så likt ”originalet” som möjligt.

136
 

 

 Idag år 2015 har vi inte kommit mycket längre i tanken på hur e-boken ska skap-

as, även om vissa barnböcker har börjat kombinera text och musik i sina e-

böcker.
137

  

 

Delsammanfattning 

 

I Svensk Bokhandel uttalar sig både bokbranschen och biblioteken under åren 

2000-2002. Då var uttalandena för det mesta försiktiga kring e-boken som produkt 

och hur en eventuell marknad skulle se ut. Bokbranschen lyfte fram att man ville 

vara med ”på tåget”, men ekonomiskt värderades inte e-boken särskilt högt. De 

flesta jämförde e-boken med pappersboken och ansåg att man skulle behandla den 

därefter. I Svensk Bokhandel uttalade sig inte bara bokbranschen utan även artikel-

författare hade bildat sig en åsikt om e-boken med fokus på formatet. Även biblio-

                                                 
135 Lindmark, I. (2002:09), ”Lyckad nystart får Libris att sikta högt”, s. 25.  
136 Lindmark, I. (2002:09), ”Lyckad nystart får Libris att sikta högt”, s. 26. 
137 Adlibris, sök på Hans och Greta (e-bok med ljud). 
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teken hade synpunkter på formatet, då läsverktygen ännu inte var utvecklade för 

tillräckligt läsvänliga skärmar.  

I Biblioteksbladet, avhandlades e-boken inte lika frekvent under åren 2000-

2002. Dock lyfte man fram e-bokens pris och funderade över hur värdet av e-

boken skulle se ut om flera blev intresserade av samma bok. Även i Biblioteksbla-

det diskuterades e-boken som format och menade att den bara är ett komplement 

till pappersboken, vilket skiljer sig från den uppfattning bokbranschen gett uttryck 

för i Svensk Bokhandel där e-boken likställdes med pappersboken.  

 

År 2008 – 2010 E-boken väntar på sitt genombrott 

 

 

År 2003 skrevs det ingenting om e-böcker i vare sig Biblioteksbladet eller i 

Svensk Bokhandel. År 2004 skriver Biblioteksbladet en notis om att ”Män lånar e-

böcker”, men undersökningen visar sig dock vara baserad på endast 736 svarande 

personer på en enkät som Elib haft på bibliotekshemsidor.138 Ingenting skrivs om 

e-böcker i Svensk Bokhandel år 2004. Det är inte förrän år 2008 e-boken blir aktu-

ell i Svensk Bokhandel igen. För Biblioteksbladet dröjer det till år 2009.  

 

År 2008 skriver Svensk Bokhandel en längre artikel om e-boken under rubriken 

”E-boken i väntan på sitt genombrott”.139 Ann-Marie Skarp, förlagsdirektör på 

Piratförlaget intervjuas och säger att hon ”nog trott att det skulle gå fortare, att det 

skulle bli en explosion, att vi skulle kommit mycket längre än så här på åtta år”. 

År 2008 finns det fortfarande inga framstående e-boksläsare att köpa i Sverige, 

konsumenterna är istället hänvisade till den vanliga datorn eller mobilen. Elibs 

utbud består, enligt artikeln, av 1300 titlar. Inte mycket att erbjuda när man för-

väntar sig ett genombrott. I artikeln framgår det att året innan distribuerade Elib 

bara 4 200 e-böcker till återförsäljare och 85 000 exemplar till biblioteken för ut-

lån. Kanske har vi här svaret på varför varken Svensk Bokhandel eller Biblioteks-

bladet skrivit något på fyra år om e-boken. År 2008 har man fortfarande problem 

med att det inte finns någon given läsplatta att läsa e-boken på, biblioteken står för 

de flesta köpen av e-boken och verkar vara det som får den att finnas kvar på 

marknaden. Samtidigt finns via Amazons nätbutik över 110 000 e-bokstitlar till-

gängliga och läsplattan Kindle har precis lanserats i USA. Det amerikanska utbu-

det ser helt annorlunda ut än det som finns i Sverige vid den aktuella perioden.  

                                                 
138 Aagård, Martin (2004:7), ”Män lånar e-böcker”, s. 34. 
139 Thoresson, A. (2008:10), ”E-boken i väntan på sitt genombrott” s. 15 f. 
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Py Söderström, Elibs vd, säger att ”fortfarande är e-böckerna bara digitala ko-

pior av pappersböckerna”. Hon tror på sikt att de kan bli mycket mer, så som för-

fattarporträtt och länkar till extramaterial. Söderström börjar ifrågasätta det som 

bokbranschen tidigare sagt om e-boken, att den är att likställa med en tryckt bok. 

Dock är de flesta böcker digitala böcker i viss mån. Idag skrivs inte böcker på 

skrivmaskin eller för hand längre, utan de allra flesta författare (Guillou exklude-

rad),
140

 författar sina verk på en dator, och därigenom är texten en digital fil från 

början. En tryckt bok har alltså redan från allra första början varit en e-bok, (om vi 

bortser ifrån hela diskussionen om när en text blir en bok). Borg skriver i artikeln 

”Brutna Ryggar”, om e-boksproduktion och e-boksutgivning i Sverige år 2014. 

Hon menar att all modern bokproduktion genomsyras av digitala medier: ”förfat-

taren skriver på en dator, redaktören använder ett mjukvaruprogram när hon sätter 

texten i en tydligt formgiven mall och så vidare: det är bara slutprodukten som är 

antingen analog eller digital”.
141

 Synen på e-boken verkar variera beroende på vad 

som diskuteras. När det gäller bokmomsen likställs e-boken med den tryckta 

boken och innehållet menas vara detsamma. Om man däremot vill lyfta e-boken 

som en unik vara menar man i bokbranschen att e-boken är så mycket mer än en 

tryckt bok. Dock är alltid utgångspunkten att kunna tjäna pengar på e-boken om 

man ser till bokbranschens perspektiv. 

Schibsted Förlagens vd Sanji Tandan lyfter ett annat problem med lanseringen 

av e-boken, nämligen kopieringsskyddet som var ett stort problem för förlagen i 

början på 2000-talet. Han tror inte på ett starkt kopieringsskydd och hänvisar till 

sina tidigare erfarenheter i musikbranschen: ”kopieringsskyddet gjorde det enklare 

att piratkopiera än att köpa legalt. Man kunde inte spela en låt man köpt på vilken 

mp3-spelare som helst. Laddade man ner samma låt illegalt gick det”.142 Han an-

tyder att försäljningen och kopieringsskyddet på ett sätt korrelerar, att med ett 

sämre kopieringsskydd blir det lättare att använda e-boken, och därför lättare att 

sälja e-boken. Ett annat alternativ kan vara det Py Söderström, Elibs vd, föreslår. 

Söderström tror att vattenmärkning kan vara svaret: ”vattenmärkning är redan vad 

som används för mp3-böckerna. Starka kopieringsskydd är ett hinder för att bygga 

en större konsumentmarknad” säger hon. Distributörerna och förläggarna har bör-

jat snegla på musikbranschen och hur de försöker lösa illegal nedladdning. För 

bokbranschen är det viktigast att lösa formatet och eventuellt kopieringsskydd för 

att kunna få ut en välfungerande e-bok som de kan ta betalt för. Trots detta har det 

inte hänt så mycket sedan år 2002 och e-boken väntar som rubriken vittnade om 

på sitt genombrott. Det är fortfarande ett ganska svalt intresse om att skriva om e-

boken, då bara en enda artikeln skrevs i Svensk Bokhandel om e-boken år 2008 

och ingen i Biblioteksbladet. 

                                                 
140

 Ekström, A. (2009), ”Skrivmaskin bakom succéromanerna”. 
141 Borg, A. (2014:65), ”Brutna ryggar”, s. 52. 
142 Thoresson, A. (2008:10), ”E-boken i väntan på sitt genombrott”, s. 15-17. 
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År 2009 skriver Svensk Bokhandel om e-boksmomsen, framförallt är det Pi-

ratförlaget som prövar att sänka e-boksmomsen. Piratförlaget beslöt sig att testa 

det nya beslut som kom våren år 2009 då momsen sänktes på ljudböcker till 6 

procent, samma momssats som på pappersboken, vilket också kunde tolkas som 

att den nya momsen på ljudböcker även kunde gälla e-böcker. Piratförlaget testade 

reglerna genom att sälja en e-bok till procentsatsen 6 procent till Johanna Ögren 

på bokbloggen Bokhora.143 Samtidigt kontaktade förlaget myndigheterna för att 

anmäla sin affär.144  

Piratförlagets Mattias Boström säger: ”En bok är en bok och det är ingen 

skillnad på läsupplevelsen mellan en e-bok och en tryckt bok. Varför ska det då 

vara skillnad på momsen?”.
145

 Dock är det just formatet som lyfts fram både hos 

biblioteken och bokbranschen. Det finns ingen läsplatta som är tillfredställande på 

marknaden, inte heller verkar läsarna rusa till bokhandeln för att köpa e-boken, 

alltså håller inte argumentet att e-boken och pappersboken är att likställa med 

varandra, menar jag.  

I rapporten ”Fritt eller Gratis? – Den digitala bokens framtid” från Svenska 

Förläggareföreningen, beskrivs den digitala bokfilen som tekniskt likvärdig med 

en tryckt bok, oavsett om den laddas ner, strömmas eller tillgängliggjorts på ett 

fysiskt medium.146 Den digitala boken har två huvudsakliga format skriver Per 

Strömbäck under rubriken ”Vad är en (digital) bok?”. Han syftar då på ljudboken 

och e-boken.147 Trots att de båda formaten är relativt nya på bokmarknaden är det 

e-boken som behöver definieras.  

I Biblioteksbladet skrivs det år 2009 även där om bokmomsen. Studentlittera-

turs Magnus Pettersson Roos menar att momsen är central för den ekonomiska 

utvecklingen för e-boken jämfört med den fysiska:  

Den grundläggande logiken när det gäller att sälja böcker är densamma. Återförsäljaren beta-
lar till oss för att få sälja boken. Men det finns en problematik. När det gäller tryckta böcker 
finns det en kulturskatt på 6 procent. Men när det gäller e-böcker ligger den på 25 procent.  

 

Han tror att en reviderad skattesats skulle kunna ge ytterligare kraft till e-bokens 

tillväxt.148  

I artikeln ”Informativt om e-böcker” skriver Biblioteksbladet om rapporten 

”E-boken – lätt att göra, svår att sälja”, som är en fristående rapport skriven av 

Sus Andersson för Svenska Förläggareföreningen. I artikeln lyfts bland annat det 

som skrivs om biblioteken i rapporten, att biblioteksutlåning av e-böcker hör till 

                                                 
143 Bokhora.se är en litteraturblogg som funnits sedan 2006. 
144 Schmidt, L. (2009:21), ”Piratförlaget prövar e-boksmomsen”, s. 5. 
145 Schmidt, L. (2009:21), ”Piratförlaget prövar e-boksmomsen”, s. 5. 
146 Svensk Förläggareföreningen, (2013), ”Fritt eller gratis? Den digitala bokens framtid”, s. 6. 
147 Svenska Förläggareföreningen, (2013), ”Fritt eller gratis? Den digitala bokens framtid”, s. 7. 
148 Skoog, B. & Öhman, M. (2009:3), ”E-boken – en pigg och snabbväxande 10-åring”, s. 4-6. 
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en av de mer problematiska frågorna. Artikeln citerar ur rapporten följande: ”En 

förläggare anser att det inte ”är rimligt med fri tillgång till ett obegränsat antal lån 

av nya böcker”, en annan att det kan ha varit ett misstag att så tidigt släppa e-

böcker till biblioteken eftersom ”det kommer göra det svårare att ta betalt”.
149

 En 

fråga som borde lyftas mer än bara i en rapport tycker jag. 

I rapporten ”E-boken – lätt att göra, svår att sälja”,150 skriver Sus Andersson 

att när det pratas om e-böcker blir det ofta förvirrat, inte minst i Svenska Förläg-

gareföreningens branschstatistik, som visar att försäljningen av e-böcker går bra. 

Andersson menar att det i statistiken redovisas en siffra som är tio gånger högre 

än vad försäljningen faktiskt var år 2009 när rapporten skrevs. Orsaken till att 

statistiken är så missvisande förklarar hon beror på att e-böcker klumpas ihop med 

andra böcker som distribueras digitalt, däribland ljudböckerna.  

Det blir ofta förvirrat. En del som talar om e-boken menar apparaten som man läser i. Andra 
syftar på innehållet. En del säger e-läsare och menar en apparat. Andra pratar om de program 
som behövs för att kunna läsa böckerna.151 

 

Man kan tro att det inte längre ser ut så här, i och med att det nu är år 2015 och 

citatet är från år 2009, men faktum är att e-boken ännu inte fått en officiell definit-

ion. Då, år 2009 citerar Andersson definitionen som gjordes år 2007 av Svenska 

datatermgruppens rekommendation och hon menar att två år senare behövde defi-

nitionen uppdateras, då utvecklingen av läsplattor bland annat syftar på att det är 

något platt man läser på och ordet menar hon är inte ett bra samlingsbegrepp. An-

dersson rekommenderar istället e-boksläsare eller e-läsare. Hon poängterar också i 

rapporten att begreppsförvirringen kommer att öka de närmaste åren i och med att 

tekniken går så fort framåt. Idag används ord som läsplatta frekvent och e-läsare 

har inte fått något vidare genomslag. Däremot råder fortfarande förvirring kring 

vad skillnaden på en surfplatta och läsplatta är. Trots att e-boken är svår att defi-

niera, menar Andersson i rapporten att det är både enkelt och billigt att göra en e-

bok: ”[f]ör några hundralappar kan den konverteras till ett format som ökar 

läsupplevelsen och förses med någon form av rättighetsskydd”.152 Det rekommen-

derade formatet är Epub, men det går lättare att överföra textfilen till en PDF. När 

Biblioteksbladet sedan väljer att skriva om rapporten lyfter man inte fram det lätta 

med att göra en e-bok utan istället fokuserar man på uttalandet från förläggaren 

som säger att det inte ”är rimligt med fri tillgång till ett obegränsat antal lån av 

nya böcker”.153 Ur ett biblioteksperspektiv är det inte viktigt om det är enkelt att 

göra en e-bok eller inte, det i sig gör ju inte att de får det lättare att låna ut e-

                                                 
149 Zorn, H. (2009:10), ”Informativt om e-böcker”, s. 36. 
150 Andersson, S. (2009), ”E-boken – lätt att göra, svår att sälja”. 
151 Andersson, S. (2009), ”E-boken – lätt att göra, svår att sälja”, s. 51. 
152 Andersson, S. (2009), ”E-boken – lätt att göra, svår att sälja”, s. 51. 
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böcker, eller att det blir billigare för dem, eftersom det inte är de som producerar 

e-boken och bestämmer priset för den.  

Alexandra Borg menar dock att det inte är lika lätt att göra en e-bok som Sus 

Andersson låter påskina. Hon skriver: 

Att digitalisera fysiska böcker, i bemärkelsen att göra ett textinnehåll tillgängligt som e-bok, 
är ett slags bokhantverk, om än med andra förtecken än den traditionella. Många tror att det är 
en enkel process: genom att trycka på en knapp konverteras en word-fil till en Epub. Så är 
inte fallet: e-boksproduktion och e-boksutgivning omfattar flera moment, som kräver särskild 
kompetens och avancerad programvara.154 

 

Det är intressant att Sus Andersson som skrev en rapport från Svenska Förläggare-

föreningen beskrev det som enkelt och lätt att göra en e-bok, då man kan tycka att 

hon och Alexandra Borg borde stå på samma sida i debatten om e-

boksproduktionen. Förläggare skulle ju vinna på att beskriva e-boksproduktionen 

som svår eftersom det ger e-boken ett högre värde, både ekonomiskt och litterärt. 

Borg menar att e-boksproduktion är dyrt, då saker som typsnitt är kostsamt ef-

tersom typsnittet i en e-bok helst ska kunna anpassas efter den mjukvara som 

finns i användarens läsplatta.155  

År 2010 skriver Svensk Bokhandel att ”E-böcker skapar tillväxt”.156 Omsätt-

ningen av e-böcker har ökat med 30 procent. År 2009 visade försäljningen minus, 

men menar att det var ”[…]engångskostnader som drog ner. För övrigt är inte vårt 

syfte att ge vinst. Om vi tjänar mer ska pengarna in i verksamheten”, säger Johan 

Greiff på Elib. Det visar sig att det rör sig om 3455 sålda e-böcker i november år 

2010. På biblioteken distribuerade Elib i september år 2010 13000 e-böcker. För-

klaringen till varför det fortfarande inte säljs fler e-böcker kan ligga i att antalet e-

bokstitlar ligger på strax under 3000 titlar. Dessutom är antalet återförsäljare fort-

farande litet, nio stycken skriver Svensk Bokhandel att det finns år 2010. ”Det vi 

efterlyst länge är att de stora ska satsa mer, ”säger Johan Greiff.157  

Förutom några notiser om e-boken år 2010 i Svensk Bokhandel så skrivs arti-

keln, ”E-boken tar steget in i fysiska bokhandeln”.158 Artikeln handlar om att bo-

klådor som säljer läsplattor inte kan sälja e-böcker till kunderna. ”Som det ser ut i 

dag får vi skicka iväg kunderna tomhänta när de vill köpa e-böcker, säger Magnus 

Norling, ägare till Billingska, en av de få boklådor som säljer läsplattor”. E-

böckerna säljs enbart via webshopar.159 Formatet är ett återkommande ämne när 

det handlar om hur e-boken ska säljas eller lånas. Det går inte år 2010 att sälja en 

                                                 
154 Borg, A. (2014:65), ”Brutna ryggar”, s. 52. 
155 Borg, A. (2014:65), ”Brutna ryggar”, s. 53. 
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e-bok i en bokaffär, trots att man nu har tillgång till läsplattor.160 E-boken säljs 

enbart via webshopar som boklådorna inte har kontroll över.  

Biblioteksbladet skriver år 2010 två längre artiklar om e-böcker. Ena artikeln 

handlar om forskningsbiblioteken och statistiken av e-bokslån. Den andra artikeln 

”Den platta revolutionens år” handlar om läsplattans intåg på biblioteken och e-

boksmarknaden. Artikelförfattarna ställer frågan till Elibs vd Py Söderström ”var-

för skall man surfa in på bokhandlarnas sidor och betala pengar för det man kan få 

gratis? I läsplattan ser låneboken och köpeexemplaret identiska ut”.161 Söderström 

har svårt att se någon risk för bokbranschen att den ska bli lidande på grund av 

detta.  

Precis som med fysiska böcker så kommer det alltid finnas människor som vill köpa och äga 
det de läser medan andra nöjer sig med att låna. Jag kan inte se att det finns någon skillnad. 
Och det mervärde som man får vid ett köp är en helt öppen fil, säger Py Söderström.162  

 

Söderström menar att e-boken inte skiljer sig från den tryckta bokens konsumtion. 

Det är dock stor skillnad på att köpa en bok och en e-bok, framförallt år 2010, det 

fanns visserligen läsplattor att köpa, men de var inte lika välutvecklade som de är 

idag, år 2015. Och det är trots allt en fil du köper, har du väl valt att ladda ned den 

så kan du inte ångra dig. David Larsson, marknadsanalytiker på företaget IT Re-

search säger: ”[h]andlar det bara om att läsa, då kan man ju lika gärna ha en bok. 

Den fysiska boken är en möbel och en kompis på ett sätt som läsplattan inte kan 

bli”.163 De pratar om boken som en möbel i hemmet, något som definierar dem 

som personer, det faktum att det finns ett ord som ”shelfies” vittnar om att boken 

har blivit en vän, någon man tar kort på och delar med sina vänner och familj. 

Böcker har varit något man kan skryta med, välfyllda bokhyllor har visat att per-

sonen som bor där är en beläst människa som vill visa sin goda smak, en fil är 

svår att visa upp på samma sätt. 

Artikelförfattarna har intervjuat författaren Viveca Lärn och frågat henne om 

hur hon ser på fenomenet läsplattan, Lärn svarar: ”Den är nog en nästintill revo-

lutionerande uppfinning, om än lite platt i mitt tycke. Eller som Nils Svensson 

skriver i Svensk Bokhandel: ’Men hur roligt är det att ge bort en datafil?’”.164 Vi-

veca Lärns svar fångar in det som många läsare tänker när det handlar om läsplat-

tan och e-boken. Läsarens perspektiv glöms bort i diskussionen om e-boken, ef-

tersom de oftast inte hörs i branschtidningar eller dylikt. Om man ser på e-boken 

som ”vilken bok som helst”, tror jag många läsare anser precis som Lärn, att det 

är en tämligen platt och tråkig bok att ersätta den man är van vid. Om man däre-
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mot ser den som ett komplement till den tryckta boken, kommer nog fler att fatta 

tycke för både läsplattan och e-boken. Det finns ett nostalgiskt värde i den tryckta 

boken. 

 

Delsammanfattning 

 

Från 2008-2010 skriver Svensk Bokhandel framförallt om hur e-boken väntar på 

sitt genombrott. Inte mycket har hänt sedan början på 2000-talet och uttalandena 

handlar mest om hur e-boksmarknaden står still. Dock börjar man inom bokbran-

schen se på e-boken från olika perspektiv. Elibs vd anser att e-böckerna bara är 

digitala kopior av pappersböckerna och vill se dem utvecklas, medan Piratförla-

gets Mattias Boström anser att en ”bok är en bok” och att det inte är någon skill-

nad på läsupplevelsen på en e-bok och en tryckt bok. 

I Biblioteksbladet avhandlas rapporten ”E-boken – lätt att göra, svår att sälja” 

och citatet från en förläggare lyfts fram med orden att: ”det inte är rimligt med fri 

tillgång till ett obegränsat antal lån av nya böcker”. Det kan väl vara startskottet 

till den debatt som sedan följer fram till idag mellan bokbranschen och folkbiblio-

teken. 

 

År 2011 – 2012 E-boken slår igenom. 

 

År 2011 skriver Svensk Bokhandel att förlagen anser att det är ”orimligt att jäm-

föra utlåning av vanliga tryckta böcker med utlåning av digitala medier”. Därför 

måste man komma överens om någon form av begränsning eller broms på e-

utlåning.165 När Svensk Bokhandel frågar varför en utredning ska ta sig an att lösa 

frågan svarar Inga Lundén, Stadsbibliotekarie i Stockholm: ”det finns en part som 

inte är med där, nämligen samhället och den svenska staten. Samhället hade en 

aktiv roll när folkbiblioteken skapades och den fria utlåningsrätten kom till, och 

de var med och formade författarersättningen”.166 Svenska Förläggareföreningen 

tror däremot inte på en offentlig utredning, ”[v]i behöver först och främst frihet 

och tid att diskutera inbördes mellan förlagen och med andra inblandade parter. 

En utredning kan rucka grundförutsättningarna på ett olyckligt sätt. Staten ska inte 

sitta med vid förhandlingsbordet” säger Kristina Ahlinder, vd för Svenska Förläg-

gareföreningen.167 Eva Hemmungs Wirtén, professor i biblioteks- och informat-

ionsvetenskap, tror däremot att ”debatten om e-böckerna pekar tydligt på att det 
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saknas en digital kulturpolitik i Sverige i dag och det tror jag är ett jättepro-

blem”.168  

År 2011 verkar vara året då e-boken verkligen tar fart på biblioteken. Svensk 

Bokhandel skriver under rubriken ”E-boksutlåningen slår i taket” att e-

boksutlånen har mer än fyrdubblats på ett år och i november år 2011 har 50 000 e-

böcker lånats ut. För att hålla koll på kostnaderna har många folkbibliotek börjat 

sätta spärrar på utlånen. ”Problemet för de flesta bibliotek är inte avgiften på 20 

kronor per utlånad bok, utan att kostnaden är svår att budgetera” skriver Svensk 

Bokhandel.
169

 Zlatanbiografin har toppat Malmös e-bokslista med 690 lån på ett 

år. ”Det är mycket pengar, men samtidigt har vi levererat 690 läsupplevelser till 

malmöborna, som det skulle tagit sju år att hinna göra om vi bara hade haft en 

fysisk bok att låna ut”, säger Per Mattson, enhetschef för det digitala biblioteket i 

Malmö.
170

 Samtidigt blir det problem för förlagen. 

När förlaget Volante sålde slut på den tryckta versionen av storsäljaren Mons-

ter av Micael Dahlén, beslöt de sig för att avvakta med ett nytryck och satsa på e-

boken istället. Den hade då ett förlagspris på standardnivå, 100 kronor, men i och 

med att man enbart skulle sälja den som en e-bok sänkte förlaget f-priset med 

drygt hälften, till 40 kronor. Det hade dessvärre ingen effekt alls på bokmark-

naden. Istället sänkte de till motsvarade 2 dollar som man tidigare hade testat i ett 

amerikanskt experiment, vilket i Sverige betydde 15 kronor. En vecka senare 

kunde Volante summera resultatet med att de sålt lika många exemplar på en 

vecka som på sex veckor sammanlagt.171 I frågan hur mycket e-boken är värd, ver-

kar det som att år 2011 var den värd 15 kronor (om man följer Volantes säljsta-

tistik).  

År 2013 stod försäljningen av e-böcker för cirka 1,3 procent av all allmänlitte-

ratur enligt Svenska Förläggareföreningen.
172

 Idag står biblioteken för 9 av 10 

köpta e-böcker, vilket förlagen vill förändra. 

Biblioteksbladet skriver år 2011 att ”E-boksfrågan måste få en lösning”. I ar-

tikeln svarar Svensk Biblioteksförening Elib:s vd angående ett inlägg han gjort 

tidigare i Biblioteksbladet om e-boksutlåning.
173

 ”I grunden handlar det om män-

niskors rätt till informationsfrihet, genom bibliotek som utan censur eller begräns-

ningar fritt kan tillgängliggöra den litteratur eller andra informationskällor som 

krävs”. De fortsätter med att säga ”[i]dag kan biblioteken bara köpa in de e-

bokstitlar som förlagen godkänt för utlåning” och liknar e-boksutlånen som det 

ser ut nu med censur då bokbranschen godkänner vad de får låna ut på biblio-

teken. Svensk Biblioteksförening menar även att många bibliotek inte har råd att 
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betala avgiften för e-boksutlåningen och tvingas sätta stopp när deras budget går i 

taket.174 Representanterna i artikeln för Svensk Biblioteksförening tror på att Litte-

raturutredningen tillsammans med andra aktörer kan vara svaret på konflikten 

mellan biblioteken och bokbranschen. De avslutar artikeln med att skriva ”[d]et 

måste gå även när det gäller e-böckerna. Allt annat är otänkbart”.  

Det är lätt att tro när man läser bibliotekens uttalanden i Biblioteksbladet och 

Svensk Bokhandel att de bara är missnöjda, men i en artikel från början av 2011 

skrivs det i Biblioteksbladet att ”E-boken är värd varenda krona”.175 En biblioteka-

rie i Karlstad säger: ”[o]m man räknar på inköps- och hanteringskostnader för 

tryckta böcker blir e-lånen inte dyrare, snarare tvärtom. E-böckerna kan dessutom 

lånas ut hur många gånger som helst utan att slitas ut”.176 Det finns alltså de biblio-

tekarier som inte tycker att ”e-boken är för dyr” eller att ”e-boksutlånen måste få 

en lösning”. 

Förutom några notiser om momsen på e-böcker och en paneldebatt som ägt 

rum mellan bokbranschen och biblioteken, skrivs det en artikel i Biblioteksbladet 

som handlar om utredningen ”När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i 

Sverige ur ett biblioteksperspektiv”, framställd av Kungliga biblioteket och 

svensk biblioteksförening.177 I artikeln lyfter artikelförfattaren att ”e-böcker på 

bibliotek kostar mer än det smakar och att läget är låst på marknaden”.178 Det 

framhålls som i tidigare artiklar att det är för dyrt för biblioteken med e-böcker 

och att många måste begränsa e-boksutlåningen. Medan bokbranschen bestämmer 

vilka titlar som biblioteken ska få tillgång till då de är rädda för att viljan att köpa 

e-böcker ska minska om det blir allt för lätt att låna.179 I artikeln ”E-boksfrågan 

måste få en lösning!” författar ordförande och generalsekreteraren av Biblioteks-

föreningen ett svar till Elibs vd i Biblioteksbladet. De skriver att: ”en självklarhet 

att alla böcker, både digitala och fysiska, ska finnas på biblioteken. I grunden 

handlar det om människors rätt till informationsfrihet, genom bibliotek som utan 

censur eller begränsningar fritt kan tillgängliggöra den litteratur eller andra in-

formationskällor som krävs”.180 

I Svensk Bokhandel år 2012 redogörs för bråket om e-lånen som fick en 

nystart när Norstedts utan att säga något till biblioteken tog bort sina nya e-titlar 

för utlåning. Dock är det samma uttalanden som innan, att kostnaderna för utlå-

ningen på biblioteken har skjutit i höjden och man har svårt att budgetera för e-

boksutlånen.
181

 Dock är inte bara kostnaderna det största problemet längre, utan 

                                                 
174 Ekström. Å. (2010:01), ”E-böcker får kosta i Värmland”, s. 8. 
175 Ekström. Å. (2010:01), ”E-böcker får kosta i Värmland”, s. 8. 
176 Ekström. Å. (2010:01), ”E-böcker får kosta i Värmland”, s. 8. 
177 Kungl. Biblioteket och Svensk biblioteksförening, (2011), ”När kommer boomen – En kartläggning av e-

boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv”, s. 4-26. 
178 Ekström, Å. (2011:09), ”Boom för e-boken – och ändå inte”, s. 16-17. 
179 Ekström, Å. (2011:09), ”Boom för e-boken – och ändå inte”, s. 16-17. 
180 Lundén, I., Lindberg, N. (2011:01), ”E-boksfrågan måste få en lösning!”, s. 22. 
181 Djurberg, (2012:05), ”Fyra modeller för e-lån debatteras”, s. 14. 



 49 

för biblioteken är det snarare att de är ”beroende av en enda leverantör och att de 

betalar lika mycket för populära titlar som för äldre upphovsrättsfria böcker”, 

skriver Svensk Bokhandel.
182

 Även om det inte kommit in fler distributörer av e-

boken så kommer det på hösten 2012 en artikel om en ny e-bokssajt som utmanar 

Dito och Adlibris. Det är Piratförlaget, De oberoende
183

 och Schibsted Tillväxt-

medier som startar en gemensam e-bokhandel. ”Målet med nätbokhandeln är att 

driva e-boksmarknaden framåt i Sverige”, säger Robert Johnsson, ansvarig för e-

böcker på Leopard.
184

 Men det är fortfarande Elib och Publit som sköter distribue-

ringen.  

I Svensk Bokhandel år 2012 ställs frågan: ”På vad läser du dina e-böcker?” till 

fyra personer inom bokbranschen, däribland en redaktör, en litteraturvetare och en 

redaktionschef. När Hannah Modigh Glansholm från Litteraturmagazinet.se får 

frågan svarar hon:  

Jag läser inte e-böcker alls. Jag har aldrig läst eller laddat ner någon e-bok. Jag föredrar tills 
vidare att skriva ut digitala böcker på papper. När man sitter framför en datorskärm hela da-
garna är det skönt att vila ögonen på något annat.185  

 

Det som står ut i hennes uttalande är det faktum att hon aldrig har läst en e-bok. 

En läsplatta går dock inte att jämföra med en dator, då den faktiskt inte är en da-

tor, utan ett läsverktyg.186 En dator är inte främst ett läsverktyg, så som läsplattan 

är. En läsplatta har till exempel inte ett bakgrundsljus så som datorn har, utan du 

måste precis som när du läser en tryckt bok ha en lampa vid din sida för att kunna 

se texten.187 Hanna Modigh Glansholm har liknande tankar som Per Carlsson hade 

år 2000, det är inte e-boken i sig som man inte vill ta till sig, de är formatet man 

läser på som bidrar till motståndet. Modigh Glansholm hade till exempel inga 

problem med att skriva ut den digitala texten, men ville inte läsa den på en skärm. 

E-boken är så förknippad med läsverktyget att det inte går att diskutera e-boken 

utan att prata om läsplattan. Man måste ta det i beaktning när man försöker defini-

era e-boken, att den inte står på egna ben.  

Fleischer citerar Piratförlaget som skrev på sin kampanjsajt om frågan om 

moms på e-böcker att det ”handlar i grund och botten om att teknikens utveckling 

har suddat ut gränsen mellan tryckt och digital bok”.188 Fleischer ställer sig dock 

frågande till om det verkligen är så. Han menar att det kan finnas de läsare som på 

ett personligt sätt finner det irrelevant på vilken yta de läser text på. Med Piratför-
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lagets premiss skulle två läsupplevelser ha suddats ut. ”Skillnaderna mellan två 

slags bokformat kvarstår lika fullt. Tryckta böcker är relativt beständiga och ord-

nas genom placering i ett rum, digitala böcker är relativt flyktiga och ordnas ge-

nom indexering i en databas”.189 Jag håller med Fleischer i det han säger om Pirat-

förlagets uttalande om att gränserna har suddats ut, jag tror inte heller att de har 

det när det kommer till diskussionen om pappersboken och e-boken. Hade grän-

serna suddats ut hade det inte funnits personer som Per Carlsson och Hannah Mo-

digh Glansholm, som arbetar med text i olika former i deras yrken, men som ändå 

inte vill läsa e-boken på en läsplatta, utan vill se den i tryckt form. Fleischer bevi-

sar det i sitt citat. Digitala böcker ses som flyktiga, eftersom vi inte kan ta på dem, 

se dem utanför sin läsplatta, därför behandlas de inte som en tryckt bok görs. Den 

digitala boken ses helt enkelt som en sämre kopia av pappersboken, eftersom den 

inte lever upp till det som man är van vid, något man kan ta på, och ställa upp i en 

hylla.  

År 2012 förekommer det en hel del artiklar, krönikor och notiser om e-boken i 

Biblioteksbladet.190 I en längre artikel skriver IT-bibliotekarien Tobias Carlsson 

om ”Det digitala folkbiblioteket – det fiktiva beståndet”.191 Tobias Carlsson lyfter 

in några nya aspekter om e-boksfrågan från bibliotekens perspektiv. Mycket i ar-

tikeln handlar om maktförhållandet mellan folkbiblioteken och bokbranschen. 

Han skriver att det inte enbart gäller beståndet av e-böcker som man förlorar mak-

ten över, utan även hur de är tekniskt framställda, vilken krypteringsteknik som 

används eller vilka plattformar e-boken finns tillgänglig på. Det aktiva val som 

biblioteket kan göra beträffande beståndet är att välja vad som inte ska visas för 

låntagaren, gör man inte ett aktivt val får man automatiskt Elibs bestånd och alla 

nya böcker skriver Tobias Carlsson.192 Han skriver också om e-boken som format, 

och menar att man ”egentligen inte kan låna en e-bok. Det handlar alltid om en 

datafil, mer eller mindre, som biblioteket egentligen saknar makt över”.193  

I mitten av år 2012 skriver Biblioteksbladet att Svensk Biblioteksförenings 

och Svenska Förläggareföreningens samtal kring e-boksutlåningen har strandat i 

början på maj. Generalsekreteraren Niclas Lindberg säger: 

Förläggarnas förhandlingsgrupp menar att man har lyssnat på oss, att man har förstått våra in-
vändningar men att man ändå tänker införa licensmodellen. Och därmed fanns det ingen för-
handling längre. 194 
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Svensk Biblioteksförening å sin sida har tänkt sig en abonnemangsmodell där en 

stor del av e-bokstitlarna, utom de allra nyaste, ingår i ett paket som biblioteken 

betalar ett fast årspris för och där man tar hänsyn till hur många invånare en 

kommun har.195  

I slutet av juni år 2012 publiceras en helsidesannons i DN med rubriken ”Säg 

hej till din nya bibliotekarie” som Svensk Biblioteksförening står bakom. Annon-

sen avbildade en äldre man i kostym, väst, slips och näsduk i bröstfickan och 

klackring på ringfingret, med en text som berättade om bibliotekens och förlagens 

olika syn när det gäller e-böcker. Annonstexten avslutades med ”Din nya bibliote-

karie gillar pengar mer än böcker och äger ett stort förlag. Är det så vi vill ha det? 

Vad säger våra ansvariga politiker?”.
196

 Biblioteksbladet ringer själva upp vd:n för 

Svensk Förläggarförening och frågar Kristina Ahlinder hur hon ser på annonsen. 

”Det har i det närmaste bedrivits en hatkampanj mot förlagen. Att beskriva mot-

parten på det sätt som Svensk Biblioteksförening har gjort är kontraproduktivt. 

Det är oerhört kränkande att bli behandlad på det här sättet”, säger hon.
197

 Kristina 

Ahlinder ställer sig även frågande till varför biblioteken vill ha nya e-titlar direkt: 

”Dessutom kan man undra över varför biblioteken behöver alla nya e-titlar nu i 

stället för att ge den kommersiella marknaden en chans att etableras och blomstra 

och därefter göra ett urval. Så har bibliotek alltid gjort tidigare.”
198

 Det som blir 

tydligt i och med Kristina Ahlinders uttalanden i Biblioteksbladet år 2012 är att 

bokbranschen och folkbiblioteken talar olika språk.199 Det är oklart vad hon menar 

med att bibliotek alltid har väntat på att den kommersiella marknaden ska få chans 

att blomstra. Ahlinder tror att lösningen ligger i backlisttitlar istället, och menar 

att det är på biblioteket man kan göra fynden som inte går att hitta i bokhandeln. 

”Är det optimalt att folk lånar hemma? undrar Kristina Ahlinder och syftar på 

stora outnyttjade lokaler som kostar pengar. Vad händer med biblioteket som mö-

tesplats då?”.
200

 Ahlinder ifrågasätter om e-boken ska ha det genomslag den har 

på biblioteken då hon tror att det blir färre som kommer till biblioteket. Hon tror 

alltså att e-boken kan konkurrera ut biblioteken som mötesplats.  

I en artikel i Biblioteksbladet år 2012 blir det tydligt hur olika biblioteken och 

distributörerna ser på e-boken när Biblioteksbladet skriver om en konferens där en 

panel av både biblioteks- och aktörsrepresentanter medverkade. Erik Fichtelius 

från Utbildningsradion citeras i artikeln med frågan: ”Hur ser ni på att ni förstör 

för den kommersiella marknaden när ni lånar ut böcker gratis?”. Frågan beskrivs i 

artikeln som provokativ, vilket inte är förvånande då det är publicerat i Biblio-

teksbladet. Fichtelius får svar på sin fråga från biblioteket med orden: 

                                                 
195 Biblioteksbladet > Arkivet > Artikelarkivet 2012 > ”SKL offensiv i e-boksfrågan”. 
196 Zorn, H. (2012:06/07), ”Biblioteken stör inte bokmarknaden!”, s. 38. 
197 Ekström, Å. (2012:08), ”Kalkylen går inte ihop”, s. 8. 
198 Ekström, Å. (2012:08), ”Kalkylen går inte ihop”, s. 9. 
199 Zorn, H. (2012:05), ”E-boksfrågan- en subjektiv summering”, s. 16 f. 
200 Ekström, Å. (2012:08), ”Kalkylen går inte ihop”, s. 9. 
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Det är inte riktigt så enkelt att vi ”stör” marknaden. Det finns skäl att tro att biblioteken i viss 
mån driver den litterära marknaden genom att de introducerar, guidar och förmedlar författar-
skap och litteratur som annars inte skulle ha lika lätt att nå ut och bli synliggjord.

201
  

 

Uttalandet lyfter fram den litterära marknaden, författaren och litteraturen, som i 

bibliotekens värld anses viktigare än det ekonomiska värdet. Det är inte förvå-

nande att man väljer att svara på det sättet, då det för biblioteken är viktigare att 

poängtera litteraturen än själva boken som vara. Ur ett biblioteksperspektiv ser 

man till det litterära värdet av e-boken, till skillnad från distributörerna som ser till 

det ekonomiska värdet.  

 

Delsammanfattning 

 

Åren 2011 och 2012 skrivs det mycket om e-boken i Svensk Bokhandel och Bibli-

oteksbladet. Från bokbranschens håll menar man att det är ”orimligt” av biblio-

teken att jämföra utlåning av tryckta böcker med utlåning av digitala medier. De 

menar att det måste finnas någon broms eller begränsning på biblioteken eftersom 

bokbranschen inte tjänar några pengar på e-boken så länge som biblioteken kan 

låna ut nya titlar. Utifrån bibliotekens perspektiv anser man att det är fel att be-

gränsa nya titlar med en karenstid på flera månader då det handlar om människors 

rätt till informationsfrihet, som Svensk Biblioteksföreningen uttryckte det år 2011. 

Man verkar rörande oense. Dock finns det en artikel i Biblioteksbladet från 2011 

där några bibliotekarier anser att e-boken är värd varje krona. Även i Svensk Bok-

handel uttalar sig en bibliotekarie om Zlatanbiografin som toppat e-bokslistorna 

med 690 lån på ett år. Folkbiblioteken erkänner att det kostat mycket pengar men 

har ändå levererat 690 läsupplevelser. Även om folkbiblioteken och bokbranschen 

på en högre instans inte är eniga, så är bibliotekarierna det när det kommer till 

litteraturförmedlingen som e-boken för med sig.202 

 

År 2013 – 2014 I väntan på en lösning 

 

År 2013 skriver Svensk Bokhandel om hur Norstedts marknadsförde e-böcker med 

Loka i ett samarbete mellan Dito, Spendrups och Norstedts. Målet var inte att 

tjäna pengar menade Pauline Riccius, publicistisk chef för e-böcker på 

Norstedts.203 Utan målet var att få kundernas mailadresser så att man fick reda på 

hur många som var digitala läsare, och sedan försöka konvertera dem från ”gratis-

                                                 
201 Zorn, H. (2012:06/07), ”Biblioteken stör inte bokmarknaden!”, s. 39. 
202 Ekström, Å. (2012:08), ”E-böcker åt folket”, s. 22 
203 Schmidt, L. (2013:19), ”Agnar med e-bok”, s. 36. 
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ätare till köpare”. Precis det som bokbranschen opponerar sig mot när det kommer 

till e-böcker på biblioteken. I en annan artikel står det att priserna varierar kraftigt 

på e-böcker. Billigast är Bokon och Steffen Gausemel Backe säger att det är ett 

medvetet val. ”För att få fler att upptäcka e-boken försöker vi göra den så tillgäng-

lig som möjligt. Det är viktigt att e-boken upplevs som prisvärd. Det är ett lång-

siktigt arbete. I år tror jag inte att någon kommer att göra vinst på e-böcker”.204 

Fortfarande år 2013 har man problem med att tjäna pengar på e-böcker. År 2013 

skrivs det inte så många artiklar om e-boken, utan mest notiser i Svensk Bokhan-

del. Desto fler artiklar skrivs i Biblioteksbladet år 2013.  

I artikeln ”Ett steg på (e-)vägen” skriver Biblioteksbladet om Kungliga biblio-

tekets förstudie ”Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till 

bibliotek”.205 I artikeln framgår det att förstudien inte ger några förslag på affärs-

modeller och ersättningsnivåer för redan digitaliserad allmänutgiven litteratur vars 

kommersiella upphovsrätt fortfarande ligger hos förlagen.206 Inga Lundén, Svensk 

Biblioteksförenings ordförande, menar att för biblioteken handlar nationellt till-

gängliggörande av e-resurser om något väsentligt:  

Det är viktigt att även understryka bibliotekens roll och insatser när det kommer till läsfräm-
jande och informationsförsörjning. Utifrån det perspektivet blir en nationell lösning för till-
handahållande av e-böcker en förutsättning för bibliotekens kärnuppdrag: att öka läsandet och 
tillhandahålla medborgarna fri tillgång till information.

207
 

 

E-bokens värde kanske har ökat, om inte i ekonomisk vinst men eventuellt har det 

litterära värdet ökat och färre läsare är skeptiska mot formatet. Under rubriken 

”Kritisk röst i Götabiblioteket”, skrivs en artikel om Östergötlands beslut att säga 

upp e-boksavtalet med Elib. ”Jag är rädd att vi tappar nya grupper av människor 

som hittat till biblioteket just för e-böckernas skull. Om e-böckerna försvinner 

tappar vi e-boksläsarna och jag tror att det finns en risk att de kanske inte kommer 

tillbaka” säger Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef i Mjölby, med anled-

ning att Länsbiblioteket i Östergötland sagt upp e-boksavtalet med Elib.208 Pro-

blemet var att kostnaderna för e-böcker femdubblades mellan åren 2011 och 2012 

och att vissa bibliotek inom länet inte vill betala så mycket. Då hela länet tvinga-

des lägga sig på en lägre kostnadsnivå och drog ner utlåningstaket resulterade det 

i att avtalet med Elib blev uppsagt. ”Vad sänder det för signal när man tar bort en 

modern och efterfrågad tjänst som denna? Och hur ska vi nå samsyn kring det 

faktum att vi måste anslå mer pengar till e-böcker oavsett vilken utlåningsmodell 

vi väljer i framtiden?”, säger Birgitta Hellman Magnusson.209 Birgitta Hjerpe, bib-

                                                 
204 Strömberg, N. (2013:08), ”Bokon är billigast”, s. 6. 
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liotekschef på Norrköpings stadsbibliotek understryker att Elibs dominerande 

ställning på marknaden är problematisk och en nationell samverkan skulle göra 

skillnad; ”Vi ser fram emot en ny förhandling och ett nytt avtal för e-böcker som 

förhoppningsvis ger rimliga kostnader och villkor för biblioteken”.210 

År 2013 skriver Biblioteksbladet om Atingo, som är grundat av systemleve-

rantören Axiell och bokpubliceringsföretaget Publit. Atingo utmanar Elibs ställ-

ning på området och lanserar en ny modell för e-böcker.
211

 ”Det vi på Atingo gör 

är att skapa en plattform där bibliotek och förlag kan förhandla om tillgång och 

pris på e-böcker”, säger Jonas Lennermo, CCO på Publit.
212

 ”Tanken är att alla 

inblandade ska förstå att de sitter i samma båt – och att de har allt att vinna på att 

göra det”. Lennermo tror inte på att följa de modeller som finns för e-boksutlåning 

utomlands, ”Om man blickar mot USA och England och säger att allt är så bra 

där, så är man helt fel ute. I själva verket så fungerar det jättedåligt där”. I Atingos 

modell lägger förlagen in e-böcker i databasen till det pris de själva väljer. De 

enskilda biblioteken styr sedan, genom en rad filter på Atingos beställningssida, 

på vilka villkor de vill ta in e-boken.
213

 Genom den modellen hoppas Atingo att 

förlagen vill slopa karenstiden på nyare titlar då de kan få mer betalt från biblio-

teken för dem. ”Biblioteken blir ur förlagens synpunkt som vilken annan återför-

säljarkanal som helst, vilket gör att förlagen blir mer intresserade av att arbeta 

aktivt med dem”, menar Jonas Lennermo.
214

 

År 2014 uppmärksammar Svensk Bokhandel att det är dags för prenumerat-

ionstjänster för e-böcker. Kristoffer Lind på Lind & co, säger: ”Det finns en upp-

sjö av människor som vill åt mina digitala böcker. Liksom i stort sett varenda för-

läggare har under det senaste året haft besök av folk som försöker få loss Lind & 

co:s e-böcker till sina kataloger”.
215

 Kristoffer Lind och andra förläggare oroar sig 

för att prenumerationstjänsterna kommer att döda marknaden för nya e-böcker. 

Den största oron är att det blir för billigt för konsumenten att få tag på böcker. 

”Kan man få all Sveriges samlade utgivning för 100 spänn så är det fantastiskt för 

konsumenten. Men svårt för författare och förlag att leva på”, säger Magnus Ny-

tell, Bonnierförlagens digitalchef.
216

 Samtidigt menar Svensk Bokhandel år 2014 

att räddningen för minskande backlistförsäljning kan vara just e-boken.  

Nästan 100 procent av reklamytan på nätbutikernas förstasidor ägnas åt nya 

titlar. Den viktigaste faktorn för ökad försäljning är att priset och backlistsatsning-

arna domineras av e-pocket som säljs för 59 kronor eller mindre. ”Klassiker vill 

alla jobba med, men fasen vad svårt det är att sälja. 95 procent av alla satsningar 
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misslyckas. Digitalt känns det som en mycket större potential”, säger Magnus 

Nytell, Bonnierförlagens digitalchef.
217

 Han tar Strandmannen som exempel, som 

återutgavs år 2009 på papper, ”Det är en fantastisk bok, men har en tydligt fal-

lande kurva. Som e-bok säljer den mer för varje år, det är en stigande kurva!”
218

 

År 2014 skriver Biblioteksbladet att ”Natur & Kultur prövar ny e-

boksmodell”. Natur & Kultur har låtit göra en studie som visat att bibliotekens 

utlån av e-böcker inte hämmar e-boksförsäljningen. Det har resulterat i att alla 

Natur & Kulturs allmänlitterära e-böcker det kommande året finns tillgängliga 

direkt vid utgivning för biblioteken. ”Det här kommer att öka låntagarnas intresse 

för e-böcker, tror vi. Dels blir det fler titlar att välja på, dels får man snabbare tag i 

nya titlar nu”, säger Gunilla Glasare, avdelningschef för bland annat kultur- och 

samhällsfrågor på SKL.
219

 John Augustsson, digital projektledare på Natur & Kul-

tur, instämmer. ”Om man ser på vår utgivning finns det inget som tyder på att 

slopandet av karenserna skulle verka hämmande på försäljningen, […] ju fler som 

läser, desto mer sprids ordet, och desto fler kommer att vilja läsa” tror han.
220

 

Under rubriken ”Flexibla priser med nytt e-boksavtal” redogör Biblioteksbla-

det om Elibs nya avtal för digitala böcker. ”Vi har länge längtat efter en ny platt-

form som är anpassad efter den snabba utvecklingen kring utbudet av e-böcker”, 

säger Py Söderström, marknadschef på Elib. ”Den gamla modellen var inte till-

räckligt flexibel och det har varit nödvändigt att effektivisera bibliotekens beställ-

ningar med hjälp av nya funktioner och verktyg”.
221

 Nu kan biblioteket välja om 

de vill köpa stycklicenser eller accesslån. ”Syftet med vår nya biblioteksmodell är 

att användarna ska kunna ta del av alla valmöjligheter och att förbereda oss inför 

framtida utveckling och SKL:s nya ramavtal eller andra typer av överenskommel-

ser”, säger Py Söderström.
222

 

I artikeln ”Alla böcker är digitala” uttalade sig Jonas Lennermo från Publit 

om e-boken på en konferens för förläggare, författare och bibliotekarier. Där kon-

staterade han att ”[a]lla böcker har varit digitala filer. Förläggarnas ansvar är att 

ge läsarna vad de vill ha. Tänk som bibliotekarier! De är bra på att sortera och 

veta vad läsarna vill ha. Ni måste också göra det möjligt för läsaren att själva välja 

– pappersbok, ljudbok, app eller e-bok.”
223

 Publit står mitt emellan biblioteken 

och förlagen och vill såklart att så många som möjligt ska använda deras tjänst 

och därför riktar Lennermo sig till förläggarna främst och håller biblioteken om 

ryggen. Vi kan alltså enas om att alla böcker har varit digitala filer. Lennermo 

säger även att förläggarna ska ”ge det läsaren vill ha” och han framställer det som 
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ett demokratiskt val, e-bok, pappersbok, app eller ljudbok, en läsare har rätt att 

välja vilket format den vill läsa på, och han lägger därför ansvaret på förläggarna, 

att det är deras fel om läsarna inte får välja. Samtidigt är det många som hävdar att 

e-bokens format är överlägset, då böcker som till exempel kurslitteratur, eller kör-

kortsboken som ständigt revideras och uppdateras till en ny upplaga, inte längre 

behövs som pappersbok, och skulle antagligen vinna ekonomiskt på att byta for-

mat från tryckt bok till elektronisk bok.224 

 

Delsammanfattning 

 

År 2013 är det fortfarande svårt att tjäna pengar på e-boken menar bokbranschen. 

Dock verkar det som att det litterära värdet har ökat och läsare är inte lika skep-

tiska mot formatet. Bokbranschen oroar sig för att e-boken blir för billig i och 

med att det kommer prenumerationstjänster. Folkbiblioteken får år 2014 välja 

mellan stycklicenser och accesslån, vilket betyder att folkbiblioteken har en mo-

dell där e-böcker inte längre har en karenstid för försäljning, utan kan låna ut e-

böcker så fort som förlaget ger ut titeln. 
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Slutdiskussion 

I slutdiskussionen kommer jag behandla återkommande teman om hur e-boken 

har skrivits och talats om i tidskrifterna, för att besvara frågeställningarna som 

ställdes i början av undersökningen. Följande frågor har jag undersökt: vad säger 

bokbranschen och folkbiblioteken om e-boken? vilka värden beskrivs e-boken ha? 

hur skiljer sig bokbranschens och folkbibliotekens syn på e-bokens värde? De 

teman som har varit framträdande är framförallt formatet, det sentimentala värdet 

och monetära och litterära värdet av e-boken.  

 

Formatets värde 

 

En av de strömningar som går att utvinna från materialet som jag undersökt i 

Svensk Bokhandel och Biblioteksbladet från åren 2000-2014 är frågan om forma-

tet. Det är en nyckelfråga som ännu inte har löst sig. Jag har tidigare skrivit om 

definitionen av e-boken och hur komplicerat det är när något inte har en definit-

ion. Det blir desto svårare att få ett grepp om e-boken eftersom ingen riktigt vet 

hur den ska diskuteras i och med bristen på definition. Är e-boken som vilken bok 

som helst, eller ska den ses som ett komplement till den ”vanliga” boken? Är det 

ett nytt digitalt medium som ska behandlas på sina egna premisser, och hur får 

den då plats på folkbiblioteken? Blir det lättare för distributörerna att få en skälig 

ersättning för de e-pubar som görs om de som köper e-böcker vet vad det är de 

får? Alexandra Borg skriver att e-boksproduktion och e-boksutgivningen inte är så 

lätt som man tror, utan att det kräver särskild kompentens och avancerad pro-

gramvara.225 Borgs uttalande om e-boksproduktionen skiljer sig från vad Svenska 

Förläggareföreningen skrev år 2009, de menade att det var enkelt att göra en e-

bok, och dessutom var den inte kostsam att göra.226 Åsikterna om e-boken håller 

således inte ens ihop inom den egna branschen. 

Ur riksdagens rapport ”En bok är en bok är en bok” skriver de:  
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Begreppet e-bok har ifrågasatts. Själva termen är begränsande, menar exempelvis SOM-
institutets Annika Bergström och Lars Höglund. Den för tankarna till en tryckt bok, men en e-
bok kan enligt dem vara så mycket mer än en text på en skärm.

227
  

 

Flera från bokbranschen har uttalat sig i både Svensk Bokhandel och Biblioteks-

bladet att e-boken är precis som den tryckta boken, men då främst för att man vill 

visa på att e-boken borde inneha samma momssats som den tryckta boken. Jag 

tror inte man varit medveten från bokbranschens håll när man har sagt att e-boken 

är precis som den tryckta boken, e-bokens speciella värde har då förringats. E-

boken tar ingen plats i det fysiska rummet.  

Värdet av e-boken kan inte enbart begränsas till sitt ekonomiska värde, vilket 

blir tydligt när man blickar tillbaka på hur resonemangen såg ut för cirka fjorton 

år sedan. Det är inte bara momsen som avgör om läsare köper e-böcker, utan det 

handlar även om formatet, det finns också ett sentimentalt värde av boken som 

många tvivlar på kan översättas till e-boken.  

Det sentimentala värdet 

 

De sentimentala känslorna är starkt förknippade med pappersboken. Senast år 

2014 uttalade sig en företrädare för European Writers Council i Biblioteksbladet 

med orden: ”Vi är den sista generation som kan ta ”shelfies” och berätta något om 

vilka vi är genom våra bokhyllor”.228 Den tryckta boken har blivit en möbel i 

hemmet, en inredningsdetalj som visar ens intellektuella status utan att man behö-

ver prata. E-bokens värde har inte detta sentimentala värde, och kan heller inte 

ersätta det, då formatet ser annorlunda ut. Ett sentimentalt värde växer under en 

längre tid och det kommer ta tid för e-boken att fastna i läsarens medvetande så 

som den tryckta boken har gjort. Ett annat värde som går hand i hand med det 

sentimentala värdet är när en läsare blir tipsad om en fysisk bok, den sociala inter-

aktionen. Exempelvis har jag själv i rollen som bibliotekarie sett på när en lånta-

gare stått vid en bokhylla i ett bibliotek och tagit ut en bok och tittat på den för att 

sedan ställa tillbaka den i hyllan. Jag har då börjat prata om bokens innehåll eller 

bara sagt orden ”den är bra” och låntagaren har då i sin tur oftast plockat ner 

boken igen och gått och lånat den. Värdet i att kunna ha något fysiskt framför sig, 

att kunna ta på går inte att bortse ifrån. Det är svårare att ge boktips till låntagare 

som sitter och tittar i den digitala katalogen och läser en innehållsförteckning på 
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några rader om en e-bok, då det snarare känns som att man kommer innanför en 

gräns över vad som är socialt accepterat att göra. Att titta över en låntagares axel 

vad denne läser på en datorskärm kan uppfattas som något integritetskränkande.  

Schultz Nybacka menade att läsaren var med i skapandet av boken. Boken 

och läsarna skapar tillsammans ett mervärde som vanliga begrepp inom ekonomi 

inte kan beskriva. Men det går alltså att se att andra parter är med och skapar ett 

mervärde av boken.  

Det går heller inte att förklara e-boken i enbart ekonomiska eller kulturellt be-

tingade värdetermer. Konsumenten, i det här fallet läsaren, är med och skapar e-

bokens värde precis som den gör när den läser en tryckt bok. Läsaren är med och 

skapar hur bokbranschen och folkbiblioteken ska definiera och se på e-boken och 

vad den kan tillföra. 

 

Monetära och litterära värdet 

 

Alexandra Borg skriver i sin text ”Brutna ryggar”: [n]är e-böcker och digital läs-

ning diskuteras blir diskussionerna underligt skeva. Personliga erfarenheter görs 

till allmän lag, nyanser glöms bort”.229 Rubriker som ”E-boken är värd varenda 

krona”, ”Fler vill sälja e-böcker”, ”Bokon är billigast”, ”Vad ska en e-bok 

kosta?”, ”Allt fler säljer e-böcker” och ”Läs e-böcker för en spottstyver” är mer 

regel än undantag när det skrivs om e-boken. Det handlar om det ekonomiska vär-

det. E-boken värderas efter hur många exemplar den har sålts i. Inte efter hur 

många som lånar e-boken på biblioteken. Trots att kostnaderna för både produkt-

ion och distribution är avsevärt lägre för e-böcker jämfört med fysiska, så har 

svenska förlag låtit förlagspriserna för de båda formaten hålla ungefär samma 

nivå, det beroende på momssatsen på e-böckerna framhåller distributörerna. 

Den mest komplicerade frågan som ställs är den i en artikel från Biblioteks-

bladet, där artikelförfattaren själv funderar över: ”hur skapa ekonomi i något som 

är ett knapptryck bort”. Från Svenska Förläggareföreningens håll önskar man att 

man ska uppnå samma lösning med e-boken som man gjort med pappersboken, en 

balans mellan kommersiell marknad och bibliotekutlåning. ”Vi har ingen kom-

mersiell marknad för e-böcker idag. Den finns inte. Över 90 procent av all försälj-

ning av e-böcker idag går till biblioteken till ett mycket lågt pris och förlagen får 

inte sina kostnader täckta”,230 sa Svenska Förläggareföreningen år 2012. Samtidigt 

menar biblioteken att om de inte kan erbjuda e-böcker i framtiden kommer biblio-

                                                 
229 Borg, A. (2014:65), ”Brutna ryggar”, s. 27. 
230 Zorn, H. (2012:06/07), ”Biblioteken stör inte bokmarknaden!”, s. 39. 
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teken förlora sin plats i samhället. Man poängterar att biblioteken står för ”fri in-

formation, för demokrati och för yttrandefrihet” och menar att det är avgörande 

för ett samhälle i utveckling. Förläggarna känner oro för att e-boken etablerar sig 

som något som bara är gratis i användarnas medvetande, och biblioteken är oro-

liga för att biblioteken ska ses som en plats där användarna kan låna allt utom e-

böcker.231 

När det skrivs om biblioteken och deras roll kring e-boken skrivs det framför-

allt om e-boksmodeller och om utlån. E-bokens värde för biblioteken tycks handla 

om fungerande e-boksmodeller och om det går att låna ut e-boken lika smidigt 

som den tryckta boken. Pappersboken tycks stå som modell för hur man vill att 

det ska fungera med e-boken på biblioteken. Det blir tydligt vad biblioteken lyfter 

fram i Biblioteksbladet och Svensk Bokhandel under åren 2000-2014, för folk-

biblioteken handlar e-boken om det litterära värdet och det fria valet. Och det 

kommer till uttryck när de uttalar sig om e-boksmodellerna. Från bibliotekens håll 

vill man inte att låntagarna ska begränsas av karenstider eller antal böcker som får 

lånas i veckan, utan man strävar efter det demokratiska rummet där alla har rätt 

till vad som finns på biblioteket. E-bokens litterära värde går hand i hand med det 

demokratiska valet. Ordförande och generalsekreteraren av Biblioteksföreningen 

skriver i Biblioteksbladet år 2011 att det är ”en självklarhet att alla böcker, både 

digitala och fysiska, ska finnas på biblioteken. I grunden handlar det om männi-

skors rätt till informationsfrihet, genom bibliotek som utan censur eller begräns-

ningar fritt kan tillgängliggöra den litteratur eller andra informationskällor som 

krävs”.232 E-boken betyder för biblioteken det Schultz Nybacka menade med ordet 

”values”. Det värde som är motsatsen till det ekonomiska värdet. Det är vanligt ur 

ett kritiskt perspektiv att påstå att kulturella values förstörs av ekonomiska value.  

För bokbranschen handlar e-boken däremot om ekonomiska value. Det mone-

tära värdet som för dem betyder att e-boken går att sälja på en ekonomisk mark-

nad. I undersökningen framgår det från år 2000 att från början var dock förlagen 

inte intresserade att tjäna pengar på e-boken, utan ville se vad e-boken skulle 

öppna upp till. Det var inte förrän år 2008 som bokbranschen funderade på varför 

den beryktade ”boomen” inte hade kommit till Sverige, när den blommade för 

fullt i USA. År 2011 och 2012 började försäljningen däremot sätta igång och då 

blev det allt tydligare för bokbranschen att det var på folkbiblioteken som e-boken 

rörde sig mest. Bokbranschen insåg att det skulle bli komplicerat att försöka sälja 

något som de flesta redan vant sig vid att kunna låna gratis. I och med att från 

bokbranschens håll hävda att e-boken är precis som den tryckta boken, gick man 

miste om att läsarna framförallt såg den som en datafil. Därav blev det ekono-

miska värdet inte lika starkt som det litterära värdet.  

                                                 
231 Zorn, H. (2012:06/07), ”Biblioteken stör inte bokmarknaden!”, s. 39. 
232 Lundén, I., Lindberg, N. (2011:01), ”E-boksfrågan måste få en lösning!”, s. 22. 
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När biblioteken diskuterar e-boken diskuterar de kulturella values, som är 

motsatsen till ekonomiska value, vilket en biblioteksföreträdare svarar med orden 

”finns det ingen marknad finns det inga e-böcker och då heller inga e-böcker att 

tillgängliggöra för någon – en värdelös situation”.
233

 Schultz Nybacka menar att 

värde kan uppstå i relationen mellan konsumenten och marknaden, value och va-

lues kan alltså sammanföras i en kulturell kontext, då konsumenten och mark-

naden jobbar mot ett gemensamt mål och skapar värde tillsammans. Det går alltså 

i teorin att sammanföra de olika värdena som biblioteken och bokbranschen till-

skriver e-boken, annars finns det stor risk att e-boken förlorar sitt värde och blir – 

som biblioteksföreträdaren sa – värdelös. 

Förslag på hur ”e-boksfrågan” ska få en lösning för folkbiblioteken och bok-

branschen är att ta de teman som jag funnit i undersökningen och utveckla dem på 

bästa sätt. Det behövs en tydlig definition av e-boken för att på så sätt kunna få en 

nationell sammanhållen e-boksstrategi som fungerar både för folkbiblioteken och 

bokbranschen. Det behövs även riktlinjer för hur e-boksutlån ska fungera på bästa 

sätt för båda parter.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker e-bokens värden ur bokbranschen och folkbibliotekens 

perspektiv. Avsikten har varit att undersöka följande frågeställningar: Vad säger 

bokbranschen och folkbiblioteken om e-boken? Vilka värden beskrivs e-boken 

ha? Skiljer sig bokbranschens och folkbibliotekens syn på e-bokens värde? 

Materialet jag har använt för att undersöka frågeställningarna har bestått av artik-

lar från tidningarna Biblioteksbladet och Svensk Bokhandel. Det huvudsakliga 

teoretiska ramverket utgörs av Pamela Schultz Nybackas doktorsavhandling 

Bookonomy – The consumption practice and value of book reading, som beskriver 

böckers värde, dels på ett ekonomiskt plan, dels på ett litterärt plan. Artiklar jag 

har använt är skrivna under åren 2000-2014, det för att kunna se hur värdet av e-

boken har förändrats under en viss tid, men även för att kunna fördjupa min ana-

lys. Analysen visade att e-bokens värden beskrivs olika ur folkbiblioteken och 

bokbranschens perspektiv. Bokbranschen betonade i texter ur Biblioteksbladet och 

Svensk Bokhandel ett mer monetärt värde av e-boken än folkbibliotekens uttalan-

den. Folkbibliotekens uttalanden framhöll e-bokens litterära värde. I analysen 

framkom det även att e-boken har fler värden än det monetära och litterära, näm-

ligen det sentimentala värdet och formatets värde. Formatets värde är kopplat till 

hur man definierar e-boken. I dagsläget finns det ingen definition av vad en e-bok 

är, vilket blir problematiskt när bokbranschen och folkbiblioteken ska komma 

överens om en fungerande e-boksmodell för utlån på folkbiblioteken. Ett senti-

mentalt värde växer under en längre tid och det kommer att ta tid för e-boken att 

fastna i läsarens medvetande så som den tryckta boken har gjort.  

I den avslutande diskussionen föreslår jag att det behövs en tydlig definition 

av e-boken för att kunna lösa ”e-boksfrågan”. Det behövs också en nationell e-

boksstrategi för hur e-boksutlån ska fungera på bästa sätt för bokbranschen och 

folkbiblioteken. 
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