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Abstract:  The main purpose of our thesis is to discuss the subject e-books 

from a Swedish public library perspective. The aim of the thesis is 
to locate and analyse statistics in regards to lending electronic 
books in public libraries. With this background a text analyse have 
been done, which views different arguments about e-books. We 
have studied the current statistics about lending e-books to the 
public users, the statistic material was gathered from the two main 
providers of e-books, eLib and E-biblioteket. With this statistic 
report as a background, arguments from scientists, journalists and 
users of e-books have been studied. By using argumentative 
analysis we examined whether the arguments are understandable, 
durable and relevant and if we could find separate point of views 
from the different groups that we have studied. We observed both 
in the texts and through the statistics, that there is a significant 
raise in the lending of e-books in the public libraries. In our study 
we observed that fictional e-books dominate in the lend ing 
statistics. This surprised us since most people in the argumentative 
analysis argue that non-fiction is the most suitable choice as an e-
book. In addition, the e-books for children and youths are not as 
popular as e-books for adults. Lastly, we noted that lenders are 
generally very positive to e-books as a hole. They find that the 
biggest advantage with e-books is the flexibility and the 
accessibility. For the e-book users the problem is not the basic idea 
of e-books that most find satisfactory, instead the problem is that 
the technology and that the use of e-books doesn’t compare with 
the cosy feeling of a paper book. 

 
Nyckelord:  E-bok, e-böcker, e-boksutlåning, folkbibliotek, digitala bibliotek, 

digitala texter 
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1 Inledning 
När du bestämmer dig för att låna en bok på biblioteket, hur går du då tillväga? Är du 
traditionell i ditt val, tar du kanske för givet att boken ska vara i pappersform och accepterar 
då att ställa dig på kö om den är utlånad. Om du tänker i vidare banor kan du även välja att 
ladda hem en e-bok och därmed direkt få tillgång till boken. Har du ingen egen dator eller 
Internetuppkoppling, så är ju detta nya alternativ inte till någon hjälp. Och även om du har en 
dator och tekniskt kunnande kan du kanske uppleva en nedladdning av en e-bok som väldigt 
främmande. I Sverige har närmare hundra kommunala folkbibliotek en tjänst som erbjuder 
utlåning av e-böcker till allmänheten. Det enda låntagaren behöver göra är att koppla ett 
program till sin dator, och sedan välja någon av de över 600 titlar som för närvarande finns till 
förfogande (september 2004). Genom att ange sitt lånekortsnummer laddas filen med boken 
ner och man kan läsa den direkt på sin PC, handdator och på vissa mobiltelefoner. När 
lånetiden gått ut, efter ett visst antal dagar, blir filen obrukbar. Detta sker automatiskt och 
varken låntagare eller bibliotekspersonal behöver göra något för att sköta detta. I utbudet finns 
såväl skönlitteratur som facklitteratur och även en del barn- och ungdomslitteratur. Man kan 
varken skriva ut eller långtidsspara böckerna, däremot kan man göra understrykningar och 
anteckningar i dem. 
 
Ofta är människor traditionella i sina val av pappersböcker oavsett om det är det mest 
rationella valet eller inte. Nya beteenden tar på detta sätt lång tid att slå igenom. Det är därför 
svårt att se om e-boken kommer att få stort genomslag i framtiden eller om det bara är en 
spännande ny företeelse som är kul att prova. Vi såg nyligen att Liza Marklunds nyutkomna 
roman Asyl (uppföljaren till den populära boken Gömda) hade när den var precis nyutgiven 84 
reservationer i Växjö stadsbiblioteks katalog på pappersversionen (Växjö stadsbibliotek, 
2004-09-19). Boken finns i ett fåtal exemplar och får i regel lånas av samma låntagare i en 
månad. Det betyder att om jag vill ställa mig på kö, och alla verkligen lånar boken en månad 
var så får jag vänta i flera år innan det blir min tur. Asyl fanns även som e-bok under samma 
period och trots att den har funnits tillgänglig i flera månader finns inte e-versionen med i 
katalogen på Växjö stadsbibliotek, utan enbart på eLibs nedladdningssida (Växjö 
stadsbibliotek, 2004-09-19). När vi började fundera över detta exempel, tänkte vi på i vilken 
utsträckning användarna får information om att boken även finns tillgänglig i e-boksformat 
och hur många som kan tänka sig det som ett alternativ.  
 
Att e-böcker kunde vara ett intressant ämnesområde för vår uppsats, kändes särskilt relevant 
då vi som nyutbildade bibliotekarier kommer att hamna i en verksamhet där e-böcker 
figurerar och för att det är en relativt ny del i folkbibliotekens utbud av tjänster. Vi har funnit 
att intresset är stort för vårt uppsatsämne, bland allmänhet, bibliotekspersonal och företrädare 
inom e-boksbranschen. Vi märkte både hos oss själva och hos andra en känslomässig konflikt 
mellan den traditionella boken och e-boken. Kunskapen om e-böcker är inte så stor i Sverige, 
eftersom fenomenet är relativt nytt och därför känns det extra viktigt att kunna komplettera 
forskningsläget.  

1.1 Problemformulering 
 
Två frågor kom upp tidigt när vi diskuterade kring e-böcker. Hur ser e-bokens situation 
egentligen ut idag? Hur argumenterar man för och emot e-boken? Vi blev intresserade av om 
man genom att undersöka dessa frågor kan se något om framtidens bibliotek. Det är två olika 
typer av frågor som ställs i uppsatsen. Dels rena faktafrågor och dels frågor som rör argument 
och inställningar till e-boken. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med uppsatsen är att få en bild av hur e-boksutlåningen ser ut på svenska folkbibliotek 
idag och hur den har utvecklats sedan man startade med denna form av utlåning. Detta görs 
genom att studera och analysera den befintliga statistik som finns på området. Med denna 
statistikgenomgång som bakgrund vill vi titta på olika argument som läggs fram av forskare, 
journalister och e-boksanvändare. Genom att använda argumentanalys vill vi se om 
argumenten är begripliga, hållbara och relevanta, och om synsätten skiljer sig åt mellan de 
olika aktörerna. Syftet med att använda två metodologiska angreppssätt, både kvantitativa och 
en kvalitativ metod, är att vi vill utnyttja metodernas olikheter för att kunna göra en djupare 
analys. Genom att använda de olika resultaten vill vi se om det går att dra slutsatser av 
analyserna och på så sätt fundera över e-bokens roll i framtiden. 
Utifrån syftet kommer vi att arbeta med följande frågeställningar: 
 
• Hur har e-boksutlåningen förändrats på de svenska folkbiblioteken sedan 2001 då man 

började med denna utlåning? 
 
• Hur fördelar sig lånen mellan kategorierna skön-, fack- och barn/ungdomslitteratur? 
 
• Vad har användarna för åsikter om e-böcker? 
 
• Vilka argument läggs fram för och emot e-boken av journalister, forskare och användare?  

1.3 Definitioner 
 
Vi har valt att inte använda andras definitioner utan genomgående försökt att skapa egna i 
denna uppsats. Det kan dock finnas ställen i texten där andra  textförfattare definierar samma 
ord på ett annat sätt och då får vi försöka förklara skillnaden i varje enskilt fall. 
 
Pappersbok 
 
En pappersbok kan i detta sammanhang beskrivas som en text som är bärbar i form av tryckta 
papper som samlats och sitter i en pärm. Pappersboken kan säljas men det är inte tillåtet att 
kopiera och sälja kopior av pappersboken eller ta stora delar av innehållet och hävda att det är 
sitt eget verk. Johan Svedjedal resonerar i Den sista boken om att ordet bok inte längre är 
entydigt med det vi traditionellt menar med bok. Han tar upp exempel som att bärbara datorer 
får namn som iBook, OmniBook etc, och att vi i framtiden får börja prata om pappersbok 
såväl som kassettbok och e-bok (Svedjedal 2001, s.16). När vi i denna uppsats jämför den 
traditionella boken med e-boken kommer vi därför att beteckna den traditionella boken som 
en pappersbok. 
  
E-bok 
 
Det finns en mängd forskare som definierat e-böcker och närliggande begrepp. Även om vi 
skulle kunna använda andras definitioner måste vi ändå göra våra egna avgränsningar och vad 
vi menar med begreppet. Enligt oss är en e-bok en textfil som lätt kan sparas ned eller 
distribueras över till exempel Internet. E-boken kan bara läsas med hårdvara som till exempel 
en dator eller en handdator. E-boken har samma rättsliga skydd mot kopiering som en vanlig 
pappersbok. Oftast är filen omöjlig att skriva ut och skicka vidare för att förhindra otillåten 
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spridning. Författarens text skiljer sig inte från en pappersbok förutom i mediet den existerar 
i. På flera ställen skriver vi om digitala böcker och digitala texter och vi anser att det är 
synonymt med vår definition av e-böcker. 
 
Hårdvara och mjukvara 
 
Det är viktigt att separera den textfil, som vi kallar e-boken, med den hårdvara som man 
måste använda för att kunna läsa texten. Denna hårdvara kan vara en stationär eller bärbar 
dator, en läsplatta eller en handdator. Vi har även valt att ibland kalla hårdvaran för läsverktyg 
för att visa att det är för att läsa digitala texter som hårdvaran används till i vår uppsats. 
En annan oundviklig del för att kunna läsa en e-bok är att man måste ha en mjukvara eller ett 
program som kan förstå den textfil som e-boken består av. Det finns många olika program 
som konkurrerar om att bli den som dominerar marknaden. Exempel på program som svenska 
folkbibliotek använder är Adobe Reader 6.0, MobiPocket Reader och Microsoft Reader. 
Vi kommer hädanefter i uppsatsen definiera vaga begrepp när vi anser att det är befogat i det 
textsammanhang som begreppen uppkommer i. 

1.4 Avgränsningar 
 
I statistikundersökningen vill vi endast undersöka utlåningen på Sveriges folkbibliotek och 
det bestånd de tillhandahåller. Den lokala litteratur som kan finnas med i ett biblioteks e-
boksbestånd har vi uteslutit i denna studie. Vi ska inte titta på försäljningen av e-böcker. 
Elektroniska tidskrifter ingår inte i vårt material. Det är enbart e-böcker som ingår i vår 
undersökning och alltså inte e- ljudböcker. Vi avser inte att studera e-boksutlåning på 
universitet och högskola. Texterna som används i argumentanalysen avgränsas till det svenska 
språket, för att det är viktigt just vid argumentanalys att förstå språkets alla nyanser, och detta 
gör man bäst i sitt modersmål. 

1.5 Disposition av uppsatsen 
 
I kapitel 1 ingår Inledning, Problemformulering, Syfte och frågeställningar, Definitioner, 
Avgränsningar, Disposition av uppsatsen och Litteratursökning. Inledning och 
problemformulering förklarar ämnesvalet och varför vi valde att studera utlåningen av e-
böcker på folkbibliotek. Syfte och frågeställningar redovisar våra övergripande mål och 
frågor med uppsatsen och med frågeställningarna styrs resten av uppsatsen. I Definitioner 
preciseras vad vi menar med några för uppsatsen viktiga begrepp. I avsnittet Avgränsningar 
förklarar vi vad som av tid och praktiska skäl uteslutits i uppsatsen. I Litteratursökning 
redovisas hur vårt forskningsmaterial och olika slags facklitteratur har sökts fram. 
 
Kapitel 2 innehåller Bakgrund och Tidigare forskning. Här ges både en historisk bakgrund till 
ämnet och nödvändiga kunskaper om e-boksutlåningen idag. I Tidigare forskning redovisas 
både svensk och internationell forskning som vi funnit relevant för vår uppsats.   
 
Kapitel 3, Metoder, ger en grundlig beskrivning av de olika metoder vi valt att använda. Detta 
innehåller metodbeskrivningar av statistikundersökningarna med kvantitativa metoder, samt 
en argumentanalys med kvalitativ metod. Vi visar hur dessa metoder samverkar till att 
tillsammans besvara vå ra frågeställningar. 
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I kapitel 4, Resultat – statistiska undersökningar, ingår de statistiska undersökningarna och 
analys på dessa. Kapitlet är uppdelat efter de tre underrubrikerna E-boksutlåningens 
förändring, Fördelningen mellan kategorierna och Användarundersökningen. 
 
Kapitel 5, Resultat – Argumentanalys, innehåller resultatredovisning av de nio texter som 
ingår i argumentanalysen. Därefter följer Analys av argumenten, där begriplighet, hållbarhet 
och relevans studeras. 
 
Kapitel 6 innehåller Diskussion. Här besvarar vi våra frågeställningar och funderar lite om 
framtiden för e-böcker på folkbibliotek i Sverige. Avslutningsvis kommer en kort 
sammanfattning av uppsatsen.  

1.6 Litteratursökning  
 
För att finna relevant litteratur och faktakällor till uppsatsen har vi använt oss av många olika 
sökvägar. Vi har sökt i olika bibliotekskataloger som Libris, Högskolan i Borås 
bibliotekskatalog, Växjö universitets bibliotekskatalog samt Växjö stadsbiblioteks katalog. Vi 
har även sökt på Internet, främst med hjälp av sökmotorn Google samt i olika databaser som 
LISA, Presstext och Mediearkivet. Söksträngar vi använt är bland annat ” e-böcker”, 
”elektroniska böcker”, ”folkbibliotek och e-böcker”, ”digitala bibliotek”, ”digital books”, 
”digital and library”. Vi har haft nytta av tidigare magisteruppsatsers källförteckningar samt 
källförteckningar i övrig litteratur. Många länksidor på Internet har gett oss mycket material. 
 
Att finna relevant litteratur som tar upp e-böcker kopplat till folkbibliotek har inte varit så lätt. 
Det finns mycket litteratur som handlar om digitala böcker och universitet/högskolebibliotek. 
En förklaring till detta är att e-böcker för studenter har funnits längre än e-böcker riktade till 
allmänheten. Om argumentanalys och statistiska metoder finns det betydligt mer litteratur. Vi 
har tittat i en uppsjö av metodböcker. De som vi direkt hänvisar till tar vi upp i 
litteraturförteckningen. Vi har i första hand koncentrerat oss på svenska forskare och svenska 
metodböcker. Vi har också genom kontakt via e-post fått mycket material av e-
boksdistributörerna eLib och E-biblioteket i form av statistik och enkätsvar.  
 
De källor som vi har använt som primära källor till den statistiska undersökningen och 
texterna som använts till argumentanalysen har vi även i vissa fall använt som litteratur i 
uppsatsen. Därför har vi för enkelhetens skull valt att göra en gemensam litteratur- och 
källförteckning. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
I kapitel 2 ingår både bakgrund och tidigare forskning. Eftersom det ibland är svårt att avgöra 
vad som hör till respektive kapitel har vi valt att ha dem under samma huvudrubrik. 

2.1 Bakgrund 
 
I bakgrundskapitlet ingår en kort bakgrund till kunskapsorganisation som har anknytning till 
ämnesområdet digitala bibliotek. Vi ger också en historisk bakgrund till områdena digitala 
bibliotek och e-boken, med både ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Dessutom ingår 
i kapitlet en genomgång av de två e-boksdistributörerna som figurerar i uppsatsen, eLib och 
E-biblioteket.  En kort sammanfattning av ett projekt som bedrivits i Kalmar län redovisas 
också här. En viss bakgrund till hur folkbiblioteksstatistik mäts tas också upp och som en 
naturlig följd av detta ges även en kort bakgrund till Statistiska centralbyrån och Statens 
kulturråd, i deras roll som ansvariga för folkbiblioteksstatistik.  
 
2.1.1 Kunskapsorganisation 
 
Den växande mängden av information och tryckt material ställer till problem på många olika 
håll i samhället. Hur ska man kunna förvara, organisera och lagra alla tryckta publikationer på 
ett rationellt sätt när flödet av nytryck i alla möjliga former bara ökar mer och mer?  Detta 
problem är i vår tid större än någonsin men det förekom även förr. Försök att lösa sådana här 
problem har ofta kommit från bibliotekshåll där man av naturliga skäl varit intresserade av att 
få ytor och hyllor att räcka till. Bibliografen Paul Otlet utvecklade i början på 1900-talet idéer 
om hur den växande mängden kunskap kunde organiseras på ett rationellt sätt. En av Otlets 
idéer gick ut på att skapa en bok som skulle rymma all relevant och pålitlig information som 
forskare inom ett visst område behövde. Denna universella bok skulle vara ett samarbete 
mellan forskare och bibliotekarier som bröt ner enskilda verk i beståndsdelar vilka 
förtecknades på registerkort. Det var dessa kort som sedan utgjorde den universella boken. 
Senare, på 1930-talet, hade Otlet idéer om intellektuella maskiner där användarna kunde söka 
bland dokument som mekaniskt skulle plockas fram och som sedan skulle kunna läsas via tv-
skärmar. Otlets idéer var förmodligen för radikala och kostsamma för sin tid så de 
genomfördes aldrig (Svedjedal 2001, s. 39).  
 
I USA gjordes på 1920-talet försök att vidga förståelsen för forskning, samt att bemästra 
problemet med överflödet av vetenskaplig information. Watson Davis ledde organisationen 
Science Service och startade senare American Documentation Institute (ADI). Det Davis 
ansåg var svaret på hur man skulle kunna sprida vetenskaplig information till en större publik 
var genom att börja använda en ny medieform, nämligen mikrofilmen (Svedjedal 2001, s. 40). 
En som i mitten på 40-talet utvecklade Davis idéer om mikrofilmen var bibliotekarien 
Fremont Rider. Han menade att det tryckta beståndet i amerikanska vetenskapliga bibliotek 
hade ökat lavinartat och att detta kostade alltmer pengar, tid och kraft. Det som mest tärde på 
biblioteken var inköp, bindning, katalogisering, framhämtning, lagring och bokvård. Rider 
menade att samhället skulle kvävas i överflödet av tryckt material. Hans förslag att komma 
tillrätta med problemet var att låta filma böcker på mikrokort. Med dessa kort, som kunde 
rymma cirka 250 sidor text, skulle forskare och bibliotekarier få direkt tillgång till texten och 
det skulle därmed bli mindre onödigt spring bland hyllorna. Detta kort, menade Rider, skulle 
kräva minimalt förvaringsutrymme och även kostnaderna för inköp, bindning, lagring och 
distribution skulle minska. Trots alla de ekonomiska vinster som kunde göras, kom aldrig 
Riders idéer att genomföras. Det berodde förmodligen på att det saknades läsapparater till att 
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läsa mikrokorten. Som med Otlets idéer var även det här en fråga om pengar. Det hade 
inneburit alltför stora kostnader för biblioteken att ta fram dessa apparater (Svedjedal 2001, s. 
41). 
 
2.1.2 Digitala bibliotek  
 
Den amerikanske ingenjören Vannevar Bush publicerade 1945 artikeln As we may think i  
Atlantic Monthly..Bush, som varit president Roosevelts vetenskaplige rådgivare under kriget, 
var även ledare för ett projekt om informationshantering. Han menade i artikeln att 
vetenskapsmän under kriget lärt sig jobba mer i större team istället för som tidigare, då det 
varit vanligt att man jobbade en och en eller i små grupper. Detta menade Bush, kunde vara 
en följd av att det gjorts många vetenskapliga framsteg under kriget, som t ex mikrovågsradar, 
atomfysik och atombomben. Han ansåg vidare att dessa framsteg var ett resultat av förmågan 
att organisera vetenskapliga framgångar och att kombinera en massproduktion av kunskap. 
Det hade dock varit problem med informationshanteringen under kriget då det var extra 
viktigt att de allierade snabbt och säkert skulle kunna byta skriftlig information (Lesk 1997, s. 
12 f.).  
 
Bush tyckte att biblioteken arbetade på ett primitivt sätt när de lagrade information. De 
tryckta dokumenten hade bara möjlighet att finnas på ett ställe, och kunde bara sorteras 
alfabetiskt eller efter ämne. Han menade att reglerna för hur man skulle lokalisera det man 
sökte var krångliga att följa. Om man hittade ett dokument man sökte var man tvungen att gå 
ifrån systemet och sedan återvända från ett annat håll. Detta gjorde att man lätt tappade bort 
sig. Han skriver att ”The human mind does not work that way. It operates by association. 
With one item in its grasp, it snaps instantly to the next that is suggested by the association of 
thoughts, in accordance with some intricate web of trails carried by the cells of the brain.” 
(Bush 1945, kap. 6). Istället för detta primitiva sätt att söka information förespråkade Bush 
teknologin som ett sätt att organisera och återfinna kunskap.  
 
Artikeln, som var ett tankeexperiment, var en framställning över möjligheten för 
vetenskapsmän att samla in, lagra, hitta och återfinna information (Arms 2000, s. 9). Han 
skrev och syftade på vetenskapsmannen att det var ”an enlarged intimate supplement to his 
memory”(Bush 1945, kap. 6). I det tänkta systemet, som han kallade Memex (Memory 
extension), användes streckkodade mikrofilmer. Bush kände visserligen till digitala datorer, 
men hade enbart använt sig av analoga. Han tänkte sig att vetenskapsmän kunde länka från en 
kunskap till en annan, vilket han kallade ”trails of information”. Dessa trails eller stigar kan 
man nu se som hypertextens föregångare. Bush framhävde även möjligheten att användaren 
kunde lägga ut sin egen information i systemet. Han beskrev hur en handskriven text kunde 
fotograferas och placeras in i mikrofilmsarkivet. Memex skulle också innefatta ett vanligt 
bibliotek samt egna och andras anteckningar (Lesk 1997, s. 13). 
 
Bush förespråkade ett enkelt gränssnitt där endast bilder på textsidorna visades. Praktiskt 
skulle Memex användas genom att användaren matade in en kod, en klassifikationskod, från 
ett tangentbord och i ett läsfönster sedan kunde se dokumentets första sida för att sedan 
bläddra sig fram och tillbaka i dokumentet. Genom att ha flera läsfönster kunde användaren 
ha flera dokument öppna samtidigt samt även göra anteckningar i dokumentet. Varje verk 
skulle innehålla blanka rader där klassifikationskoden för ett annat verk kunde matas in. 
Dokumenten skulle då förenas och användaren kunde bläddra mellan olika verk som fått 
samma kod. Att användaren kunde koppla verk till varandra, viket Bush kallade associativ 
indexering, såg han själv som den största fördelen med Memex (Svedjedal 2001, s. 46ff.).  
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Bush förutspådde inte fritextsökning, utan allt kategoriserades och indexerades av människor. 
Gärna av människor från skilda discipliner så att ett ämne kunde ”trailas” från till exempel 
militär historia, social historia, materialstyrka, etnologi och antropologi. Forskaren skulle 
själv kunna klassificera sitt material. Tankeexperimentet Memex hade en tydlig anknytning 
till det militära, liksom Internet, också kom att ha. Även om vi länge haft bättre teknologi än 
Bush hade tillgång till, fick vi inte denna typ av koppling förrän webben gjorde sitt intåg 
nästan femtio år senare (Lesk 1997, s. 14). 
 
Psykologen och informationsteoretikern J.C.R. Licklider studerade på 1960-talet hur digital 
datorisering kunde förändra bibliotek. Liksom Bush var även Licklider mest intresserad av 
vetenskaplig litteratur och hur man kunde lösa problemen med vetenskaplig 
informationsförsörjning. Han irriterade sig över bristen på standarder i datasammanhang och 
ansåg att det användes olika språk, olika dokumentation och så vidare. Licklider var med och 
utvecklade ARPANET, Internets direkta föregångare. 1965 skrev Licklider boken Libraries of 
the future (Licklider 1964). I denna bok beskrev han hur ett digitalt bibliotek kunde se ut cirka 
30 år senare, år 1994. Det har visat sig att hans allmänna visioner kom att stämma väl överens 
med verkligheten. Licklider börjar i sin bok att beskriva den tryckta bokens nackdelar. Han 
menar att en tryckt sida är superb som medium. Den är överblickbar, flexibel vad det gäller 
typsnitt och format, liten, man kan klippa, klistra, kopiera och fästa ihop den. Man kan se den 
som en billig engångsartikel. När de tryckta sidorna däremot binds samman till en bok, 
försvinner många av den tryckta sidans fördelar. Den blir tung, stor och svårplacerad. En bok 
innehåller mycket mer information än en läsare kan tillgodogöra sig vid ett tillfälle. Och detta 
överflöd av information gömmer ofta de delar som läsaren vill se. Böcker är för dyra att ägas 
av allmänheten, och de allmänna biblioteksexemplaren cirkulerar för sakta för att bidra till att 
utveckla en effektiv samhällsservice. Som lagringsfunktion är böcker ganska bra, menar 
Licklider, men inte ur återfinningssynpunkt. Böcker, såväl som bibliotek av tryckta böcker, 
bidrar heller inte mycket när det gäller organisering, indexering eller sammanfattningar av 
kunskapen. Han menar vidare att det är ett logistiskt problem där läsaren måste vara där 
boken är. Som nämnts tidigare riktade sig hans visioner till den vetenskapliga sfären och 
litteraturen han syftade till var vetenskapliga böcker och tidskrifter (Licklider 1964, s. 4f.). 
 
2.1.3 E-boken  
 
Bokhistorikern Frederick Kilgour har i sin bok The evolution of the book  (1998) en teori, om 
hur boken historiskt genomgått sju stora förändringar. Bokens första revo lution var 
uppfinnandet av att skriva på lertavlor runt år 2500 f. Kr. Detta följdes av papyrusrullen (cirka 
2000 f. Kr.), codexformen (150-talet), den gutenbergska tryckkonsten (1450-talet), införande 
av ångkraft i tryckerierna (1800-talet), tryckning via offset (1970-talet) och som den sista 
revolutionen i bokhistorien kommer den elektroniska boken, vilken Kilgour förlägger till 
cirka år 2000 (Kilgour 1998, s. 5).  
 
Ett slag av e-böcker som lanserades på 1990-talet, dock inte i Sverige, är så kallade läsplattor. 
Exempel på dessa är Rocket eBook och Soft-Book. I dessa bärbara apparater syns bokens text 
och illustrationer precis som den ser ut i boken. Ungefär samtidigt som läsplattorna, började 
även handdatorer av olika slag som till exempel Pocket PC, komma ut på marknaden.  
Handdatorerna kan förutom texter även förmedla musik och rörliga bilder trots att de inte är 
större än att de ryms i handen (Svedjedal 2001, s. 81). 
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2.1.4 Elektroniska texter 
 
Projekt Runeberg (2004) är ett projekt som bedrivs ideellt av studentklubben LYSATOR, vid 
Linköpings universitet. Projektet har publicerat äldre nordisk litteratur på Internet sedan 1992 
som fria elektroniska utgåvor. Inspirationen till projektet kommer från det internationella 
Project Gutenberg (2003) där motsvarande utländsk äldre litteratur finns i digitala versioner. 
Project Gutenberg är Internets äldsta producent av fria elektroniska böcker. Idéen till projektet 
grundades av Michael Hart redan 1971 vid University of Illinois, USA. 
 
Det finns en alfabetisk lista på Runebergs hemsida med mer än 350 titlar varav de flesta är på 
svenska (2004-05-25). Projekt Runeberg menar att de är väldigt försiktiga och måna om att 
respektera författares, illustratörers och översättares upphovsrätt. En anledning till att 
projektet började med att publicera just äldre litteratur var, att när en upphovsrättsinnehavare 
varit död i över 70 år upphör upphovsrätten att gälla, och man får fritt publicera dess arbete. 
Det finns även exempel på en del nu levande författare som gett sitt tillstånd till Projekt 
Runeberg (2004) att använda sina texter. Praktiskt går arbetet ut på att man skannar böckerna, 
konverterar texter till html-filer, och sedan lägger ut dem på sin hemsida. Alla kan sedan läsa 
dessa texter kostnadsfritt. Skillnaden mellan litteraturen i Projekt Runeberg och e-böcker som 
finns för utlån på folkbiblioteken är att de första är fria för alla att läsa direkt, man behöver 
inte ladda ner någon mjukvara för att kunna läsa texten. Man behöver heller inte vara 
registrerad låntagare, som man behöver för att låna en e-bok. Vidare är litteraturen i Projekt 
Runeberg inte utskriftsskyddad utan går att skriva ut. 
 
2.1.5 E-boksleverantörerna eLib och E-biblioteket 
 
I kapitel 2.1.5 redogörs bakgrundsfakta till e-boksleverantörerna, eLib och E-biblioteket. Det 
är genom den statistik vi erhållit från dessa två, som vi kunnat genomföra den statistiska 
undersökningen. 
 
eLib 
 
Företaget eLib, som startade sin verksamhet hösten 2000, producerar och distribuerar e-
böcker. Internetbokhandeln AdLibris och förlagen Piratförlaget och Natur och Kultur är 
delägare i företaget. De arbetar endast med nordiska förlag och tillhandahåller 
kopieringsskydd vilket ska förhindra vidarespridning av en nedladdad e-bok. E-böckerna 
läggs ut på eLibs server av förlagen varefter eLib distribuerar dem vidare till återförsäljare 
samt till bibliotek som är anslutna till eLibs tjänst. E-priset, det vill säga beloppet som betalas 
ut till förlagen för varje såld bok, betalas av eLib men det är förlaget som fastställer priset. 
Därefter säljs boken vidare till återförsäljarna med ett litet påslag.  
 
Sommaren 2001 började eLib ett samarbete med folkbiblioteken. Tillsammans med 
Stockholms och Nackas stadsbibliotek arbetades en modell fram, hur samarbetet skulle se ut. 
I modellen ingår bland annat ett avtal som innebär att biblioteken inte behöver köpa in varje 
titel utan betalar bara för det som faktiskt lånas ut. Detta får som följd att små bibliotek har 
samma möjlighet som större att kunna tillhandahålla samma utbud. Biblioteken behöver inte 
göra några installationer i sina egna system utan använder en länk till en sida som sköts av 
eLib. När nya böcker tillkommer i beståndet publiceras de direkt på denna sida och kommer 
på så sätt automatiskt ut på samtliga bibliotek samtidigt. Låntagaren laddar först ner ett 
program. För närvarande kan man välja mellan Adobe Reader 6.0, MobiPocket Reader eller 
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Microsoft Reader. Informationen om hur man laddar ner programmet är på engelska men eLib 
har lagt ut en detaljerad instruktion på svenska. I Adobe Reader 6.0 kan man göra 
anteckningar, understrykningar och förstora texten. MobiPocket Reader kan användas på 
bärbara datorer. Det är över 90 bibliotek som i september 2004 är anslutna till tjänsten och 
invånare i ännu fler kommuner kan utnyttja den eftersom en del kommuner samarbetar och 
delar på en hemsida. eLib distribuerar e-böcker till biblioteken från cirka 40 förlag. 
Biblioteken kan själva lägga in begränsningar på hur många e-böcker som får lånas per år av 
användare och hur många böcker varje användare får låna per vecka eller månad (eLib 2004). 
 
E-biblioteket 
 
Bibliotekstjänst har en tjänst som heter E-biblioteket och genom den erbjuds bibliotek att låna 
ut e-medier till sina användare. Denna tjänst testades under hösten 2002 på Lunds 
stadsbibliotek och Göteborgs UB, vilka kunde erbjuda sina låntagare ett tiotal e-bokstitlar. I 
oktober 2003 började Lunds stadsbibliotek med tjänsten och från och med januari 2004 har 
den utökats. E-böckerna som E-biblioteket erbjuder kommer endast från svenska förlag, och 
består mestadels av facklitteratur. Utlåningssystemet man använder sig av här är NetLibrary. 
Biblioteken kan om de så önskar själva administrera tjänsten. De kan då bestämma vilka titlar 
som ska ingå i beståndet samt själva reglera hur många lån en låntagare får låna per månad 
och max antal lån till alla låntagare. E-bibliotekets bestånd bestod av 164 titlar när vi gjorde 
vår statistiska undersökning men nya titlar tillkommer ständigt. På Bibliotekstjänsts hemsida 
kan man läsa om e-medier ”Att tillgängliggöra medier i elektroniskt format är en viktig 
uppgift för biblioteken, både för att stärka bibliotekets roll som central knutpunkt för kultur 
och information och för att säkerställa en jämlik åtkomst till kvalitativt innehåll.” 
(Bibliotekstjänst 2004).  
 
2.1.6 Kalmar läns biblioteks projekt 
 
Kalmar läns bibliotek, Mörbylånga bibliotek, Kalmar stadsbibliotek, Vimmerby bibliotek och 
Västerviks bibliotek drev under åren 2001-2003 ett projekt som delvis hade som syfte att öka 
kunskapen om e-boken och att testa praktisk användning av e-böcker i bibliotek. I början av 
projektarbetet diskuterades det vilket system som lämpade sig bäst att arbeta med i deras 
bibliotek. De två systemen man hade att välja på var antingen NetLibrary, vilket är det system 
som Bibliotekstjänst tillhandahöll vid denna tidpunkt, eller eLibs utlåningssystem. eLib 
visade sig ha flest fördelar som överensstämde med bibliotekens önskningar, vilka bland 
annat var skönlitteratur på svenska, lokal litteratur och att litteraturen skulle finnas tillgänglig 
för alla. NetLibrary tillhandahöll då ingen svenskspråkig litteratur och tillät att samma bok 
endast kunde lånas ut en gång i taget. Med eLibs system kunde ett obegränsat antal utlån ske 
samtidigt av samma bok. I avtalet ingick också möjligheten att lägga ut lokal litteratur. 
  
Efter att biblioteken bestämt sig för ett samarbete med eLib blev kostnaden för installation för 
de fem biblioteken 60 000 kr (Kalmar län och e-boken 2002, s. 2). För varje titel som lånades 
ut kostade det 20 kr som biblioteken fick betala till eLib. I Kalmar startade utlåningen av e-
böcker via eLib den 15/1 2002. Detta fick stor uppmärksamhet i de lokala massmedierna. I 
utvärderingen av projektet konstaterades att det var svårt att utvärdera användarnas attityder 
eftersom det enda de hade att gå efter var webbenkäten, vilket ett femtiotal personer svarade 
på. Spontana frågor eller reaktioner de fått har mest rört teknikhanteringen. Vidare visar 
utvärderingen att biblioteken är nöjda med samarbetet med eLib vilket de upplevt som öppet 
och flexibelt. De är överlag nöjda med eLibs bestånd och påpekar att detta ständigt utökas. 
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Den projektgrupp i Kalmar län som arbetade med e-boken, besökte under projekttiden 
Köpenhamns och Århus stadsbibliotek. Dessa bibliotek lånade ut läsplattan Rocket e-book. 
Här hade främst gamla klassiska texter och lokalt producerad litteratur lagts ut. Enligt 
biblioteken i Danmark fanns det flera nackdelar med läsplattorna. Dels var användarna mest 
intresserade av tekniken, inte av själva läsningen och när man provat en gång räckte det. Dels 
fanns det ett dåligt utbud och eftersom läsplattorna var dyra att ersätta och det var 
tidskrävande och svårt att återställa och ladda dem tilläts endast vuxna att låna dem (Kalmar 
län och e-boken 2002, s. 1).  
 
2.1.7 Folkbiblioteksstatistik – Kulturrådet 
 
Från och med den 1 juli 1994 produceras folkbiblioteksstatistiken av Statistiska Centralbyrån 
på uppdrag av Statens kulturråd, som är bibliotekens statistikansvariga myndighe t. Tidigare 
var det SCB som själva förde statistik och har så gjort sedan 1976. Kulturrådet ger årligen ut 
publikationer i serien Kulturen i siffror. I denna serie finns en publikation som enbart 
behandlar folkbiblioteksstatistik. Publikationerna ges ut både som tryckta texter samt som 
pdf-filer vilka man hittar på Kulturrådets hemsida. För att sammanställa denna statistik får 
varje kommunalt folkbibliotek årligen besvara en enkät om hur utlåning, mediebestånd, 
personal etcetera förändrats under året.  
 
För att se vad som står om e-böcker i Kulturen i siffror har vi undersökt upplagorna 2001, 
2002 och 2003. I den enkät som folkbiblioteken årligen besvarar, vilken finns med som bilaga 
i publikationerna efterfrågas inget om e-böcker i de två första upplagorna och inte heller i 
2003 års tryckta publikation. Däremot i pdf- filens enkät, där det efterfrågas om mediebestånd 
samt nyförvärv under föregående år, står e-böcker med i rutan för AV-mediebestånd och 
likställs där med kassettböcker. Publikationerna innehåller även ett avsnitt med definitioner. 
Under definitionen för AV-medier räknas följande upp: CD-skivor, grammofonskivor, 
ljudband, kassettböcker, bok och band, videogram, CD-Rom, DVD, mikrofilm/fiche, dia, 
bildband och film med mera. E-böcker omnämns inte här. Publikationen innehåller även en 
svensk-engelsk ordlista där förhållandevis många ord förklaras på engelska. Inte heller här 
finns e-böcker med. Efter att varit i kontakt med statistikansvariga på Kulturrådet bekräftar de 
att det saknas uppgifter om e-böcker i de tidigare publikationerna men att detta ska införas i 
2004 års upplaga (Folkbiblioteken 2003:4).    

2.2 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel tar vi upp den forskning vi har hittat om digitala bibliotek och e-böcker som vi 
ansett vara relevant. Först tas den svenska forskningen upp och sedan den internationella. En 
del stycken kan verka kortfattade, men är med källhänvisningen som hjälp tänkt som fortsatt 
läsning för den intresserade. 
 
Trots att e-böcker existerat i några år nu så finns det inte så mycket forskat om e-böcker på 
folkbibliotek i Sverige. Däremot finns det mer om utlåning till studenter på högskole- och 
universitetsbibliotek. Det finns några svenska forskare som skriver om digitala texter, 
däribland Johan Svedjedal vid Uppsala universitet och Mats Dahlstöm vid Högskolan i Borås. 
Mats Dahlström menar att medierna ofta ställs mot varandra på ett fördummande sätt. Digital 
produktion hotar inte pappersburna tryckta skrifter, antagligen är det tvärtom att digitala 
texter gynnar tryckta. I de nya digitala kommunikationsnätverken blir förhållandet ”tryck först 
distribuera sedan ’det omvända’ distribuera först, tryck (eventuellt) sedan” (Dahlström 2000, 
s.81). 
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Vi har funnit ganska många intressanta magisteruppsatser om e-böcker. Annica Smith och 
Camilla Zachrisson (2000) skrev i sin magisteruppsats Skönlitteraturens nya kläder? En 
kvalitativ intervjustudie med nio svenska förlag och fyra andra aktörer på det litterära fältet 
om förlagens inställning till elektronisk publicering. Deras studie visar hur skeptiska förlagen 
var till elektronisk publicering för några år sedan. En uppföljning nu skulle vara intressant. 
 
En närliggande magisteruppsats har författats av Christel Larsson och Helén Olsson (2001) 
Bokslut? Den skönlitterära e-boken ur ett läsarperspektiv. De intervjuade tolv e-
boksanvändare om varför de använde e-boken till att läsa skönlitteratur. De genomförde även 
en liten förberedande enkätundersökning med 60 respondenter på Stockholms stadsbibliotek 
för att utläsa allmänhetens syn på e-boken. Enkätundersökningen visade att nästan hälften 
ville testa att läsa en e-bok. Det fanns alltså ett visst intresse för att prova mediet, men då 
ingen använt en e-bok för att läsa en skönlitterär bok var det svårt att tolka både positiva och 
negativa inställningar till e-böcker genom enkäten. Det som märktes var en ljummen 
inställning som varken var för eller emot e-boken som medium. Intervjuerna med tre kvinnor 
och nio män visar att det främst var högt utbildade som var intresserade av att svara på 
intervjuerna. Eftersom det var svårt att få tag på användare som lånat e-böcker tog de emot 
alla som var intresserade. De som läste e-böcker fann både för- och nackdelar med mediet, 
men ansåg att den vanliga boken inte var hotad. De såg störst chanser/risker att e-boken kunde 
konkurrera ut boken bland fack- och referenslitteratur men att det inte fanns samma känsla att 
läsa en skönlitterär bok som e-bok jämfört med en pappersbok. De ansåg att e-boken kunde 
fungera som ett bra komplement till vanliga böcker med sina speciella för- och nackdelar 
(Larsson & Olsson, 2001). 
 
En annan intressant magisteruppsats som tar upp liknande problem är Merit Ljusbergs (2002) 
Biblioteket, bibliotekarien och e-boken: En undersökning om den elektroniska bokens framtid 
på våra svenska bibliotek. Här gör Ljusberg en utvärdering av några bibliotek som provat e-
böcker och hur de ansvariga bibliotekarierna ser på framtiden för e-böcker. Studien bygger 
främst på intervjuer med bibliotekarier på de respektive biblioteken både från folkbibliotek 
och från universitetsbibliotek. Ljusberg kommer fram till att alla bibliotekarierna ser e-boken 
som en naturlig del i framtidens bibliotek, men att den inte hotar den vanliga boken eller 
biblioteket som institution, utan främst ska ses som ett bra komplement. De intervjuade menar 
också att det är inom fack- och kurslitteratur som e-boken lämpar sig bäst. Respondenterna 
kan inte se att framtidens bibliotek skiljer sig mycket från nutidens bibliotek. 
 
Vid den företagsekonomiska institutionen vid Stockho lms universitet pågår 
forskningsprojektet Bookonomy. Inom detta finns ett delprojekt vilket går ut på att kartlägga 
förändringar i människors bokinköp och läsande. Ett syfte med undersökningen är att ta reda 
på om momssänkningen på böcker och tidskrifter har haft någon inverkan på människors 
läsvanor. Metoden man använder sig av har en kvalitativ inriktning, och går ut på att intervjua 
människor som har läst e-böcker. De som deltar i projektet kommer att intervjuas individuellt 
och gruppvis. Även praktiska övningar som att måla och tolka bilder kommer att användas. 
Resultaten ska presenteras för Bokpriskommissionen i november 2004 och projektet har då 
pågått sedan våren 2002 (Företagsekonomiska institutionen 2004). 
 
I Norden finns det olika projekt för att utreda e-böcker. I Norge har Terje Hillesund (2002) på 
Stavangers högskola varit projektledare för projektet Ebøker i Norge som initierats av Norsk 
Kulturråd. Dessvärre är Norge långt efter med e-boksutlåning till folkbibliotek, så några 
studier om det är svårt att finna. Det handlar mest om förlagens e-boksprojekt. 



   16 

 
På det internationella planet finns det mer forskning. Men det som vi funnit handlar mest om 
studenter som utvärderar e-böcker och väldigt lite om allmänhetens användning och lån av e-
böcker. En användarundersökning är gjord på North Carolina State University (Gibbs 2000). 
Där köpte man in läsplattor och lät studenterna testa och uttala sig om e-böcker. De kom fram 
till att man mest ska se e-böcker som ett komplement. 
 
Det finns en studie av ett digitalt bibliotek som heter Early Canadiana Online som är en tjänst 
som har över 3000 fulltexter på franska och engelska, vilka alla är publicerade innan år 1900. 
Bland de e-böcker som finns representerade i samlingen finns bland annat skönlitteratur, 
kvinnohistoria och reseskildringar skrivna av kanadensiska författare eller om Kanada som 
land. Joan M. Cherry och Wendy M. Duff (2002) på The Faculty of Information Studies, 
University of Toronto, gör en uppföljningsstudie på deras tidigare forskning av detta digitala 
bibliotek. De har använt sig av en Internetbaserad enkät, som liknar den eLib har lagt ut bland 
sina användare och som vi har använt i vår undersökning. De hade som mål att se vilka som 
använde texterna, till vad de användes och om användarna var nöjda med tjänsten. De fann 
bland annat att de som använde texterna som läromedel och studier skilde sig på många sätt 
från de andra användarna. Responsen på deras enkät var väldigt positiv. Skillnaden från deras 
tidigare studie var inte så stor. 
 
Det pågår ett projekt vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, som håller på att arbeta 
fram ”digitalt bläck” och ”digitala papper” som ska kunna bindas samman till en 
bläddringsbar volym. Denna volym kallas Scientiae Liberorum och är tänkt att rymma alla 20 
miljoner volymer som finns i USA:s Library of Congress. Tanken med denna ”bok”, är att det 
ska gå att skapa nya ”böcker” utifrån de som redan ligger lagrade i den. Denna tanke liknar 
den som Bush förde fram i sitt Memex (Svedjedal 2001, s. 81f.). 
 
En mycket bra text som tar upp de viktigaste aspekterna på e-böcker och deras generella 
påverkan på bland annat biblioteken är The Battle to Difine the Future of the Book in the 
Digital World och har skrivits av Clifford Lynch (2001). Han tar upp olika framtidsvisioner 
och problem med copyright med mera. Tyvärr skriver han inte så mycket om utlåning av e-
böcker till allmänheten. 
 
Andrew K. Pace skriver i The Ultimate digital library om relationen mellan bibliotek och 
försäljare och de motsättningar och fördomar som finns på denna arena. Pace är bibliotekarie 
och har dessutom jobbat som försäljare av biblioteksprogram. I boken berättar han om hur 
han som bibliotekarie såg hur kolleger uppfattade Internets intåg som ett stort hot. Hotet 
avsåg inte att informationen på nätet skulle vara farlig eller dålig, utan att företag inom 
Internet skulle kunna göra pengar på information. E-böcker var redo, trodde man, att ersätta 
traditionella böcker. Pace anser att bibliotek och bibliotekarier å ena sidan, och förlag och 
försäljare å andra sidan, inte borde vara så misstänksamma mot varandra. Pace skriver att 
digital beståndshantering för bibliotek är det senaste målet i biblioteksautomatik. Han menar 
att detta är den mest lovande utvecklingen sedan automatiseringen av bibliotek började på 30-
talet. Papperssamlingar på digitala bibliotek växer. Det är viktigt att bibliotek som vill 
utvecklas till digitala bibliotek måste vara uppmärksamma på vad som produceras på hela den 
digitala arenan, och inte bara om det har med lokal produktion att göra. Biblioteken 
prenumererar eller abonnerar ofta på digitala volymer, oavsett om de själva bestämt sig för att 
satsa på att vara ett digitalt bibliotek. Oavsett om dessa digitala volymer är elektroniska 
journaler, e-böcker eller digitala bilder är biblioteken beroende av dem även om de inte på 
långa vägar har kontroll över det, menar Pace. Vidare skriver han, att i biblioteksvärlden tas 
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det varje dag beslut om hur digitala volymer ska göras tillgängliga. Kvalitén och livslängden 
på dokumenten är inte lika viktiga. Det borde vara lika viktigt att samma principer sätts på 
nyförvärv och underhåll av källor såväl för dokument i ett traditionellt bibliotek som i ett 
digitalt bibliotek. Det är olyckligt att den granskning som traditionella källor utsätts för inte 
erbjuds till sina digitala motsvarigheter (Pace 2003, s. 9).  
 
William Arms menar att människor inte förändras bara för att teknologin gör det. De skapar 
fortfarande information som behöver organiseras, lagras, och distribueras. De behöver 
fortfarande hitta information som andra har skapat och använda för studier, referenser eller 
underhållning. Data måste vara organiserad för att kallas ett bibliotek och det som 
kännetecknar ett digitalt bibliotek är att informationen är organiserad på datorer och 
tillgänglig över ett nätverk, menar Arms (2000, s. 2). 
 
Michael Lesk, som forskar om digitala bibliotek, hänvisar i Practical Digital Libraries till 
Artur Samuel, som 1964 förutspådde att det 20 år senare inte skulle finnas några bibliotek 
med papperslitteratur eftersom denna skulle finnas på museum istället. Lesk menar att den 
största anledningen till att det inte blev så är pengar, eller bristen på pengar. Det skulle kosta 
för stora summor att dels omvandla alla böcker i världen till elektroniska böcker, och dels 
skulle det kosta ännu mer att ersätta böckernas copyrightinnehavare för kopieringsrätten 
(Lesk 1997, s. 2). En intressant paradox i detta sammanhang som Lesk tar upp, är att det som 
skrivits det sista årtiondet nästan uteslutande skrivits på datorer, men att man fortfarande 
huvudsakligen läser mest på papper (Lesk 1997, s. 4).  
 
Det har varit givande att studera den tidigare forskningen men då det mesta av forskningen är 
så annorlunda från våra studier, har det främst gett oss ett sammanhang och en bakgrund att 
bygga vidare på.  
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3 Metoder  
Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder, tror vi att vi på detta sätt kan få en 
bredare bild av e-böcker på svenska folkbibliotek idag. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 
(2003) som skriver om metoder inom samhällsvetenskapen i boken Statistisk verktygslåda 
menar att statistik är ett nödvändigt redskap när man gör samhällsvetenskapliga 
undersökningar och att frågeställningar ofta kräver mycket siffror för att kunna besvaras. De 
tar upp fördelar med att inom forskningen använda sig av triangulering (att kombinera 
kvantitativa och kvalitativa metoder) (Djurfeldt et al 2003, s. 18). Även sociologen Jan Trost 
(2001) skriver i Enkätboken, att nästan alla studier som görs inom beteende- och 
samhällsvetenskaperna inte enbart är kvantitativa utan istället är blandformer. Trost skriver att 
man kan se tre steg i processen kring de kvantitativa respektive de kvalitativa studierna. Det 
första steget är datainsamlingsprocessen, det andra steget är bearbetningen eller analysen av 
data. Det tredje steget är själva tolkningen (Trost 2001, s. 22). 
 
Vi valde att börja med statistiska studier med kvantitativa metoder för att få grepp om hur e-
bokens situation faktiskt ser ut. För att få grundkunskaper behövde vi få statistiska uppgifter 
på vilket utbud av e-böcker det finns och hur utlåningen av dessa ser ut. Genom 
sammanställningar, bearbetningar, uträkningar och tolkningar av statistiskt material fick vi på 
så sätt grundmaterial till vår uppsats. Här ingår även resultat av en webbenkät där e-
boksanvändares åsikter sammanställts.  
 
En naturlig följd för oss efter dessa undersökningar var att fundera över hur e-böckerna tas 
emot av låntagarna och av aktörer med intresse av bokens utveckling. Detta kunde ha gjorts 
på många olika sätt. Vi hade i början av arbetsprocessen tänkt göra intervjuer eller en egen 
enkätundersökning. Intervjuer avstod vi från för att vi trodde att det skulle bli svårt att få tag 
på användare som verkligen hade testat och hade åsikter om utlåning av e-böcker på 
folkbibliotek eftersom detta är en så ny företeelse. Vi funderade på att göra en egen enkät, 
men när vi upptäckte att det redan fanns en webbenkät som var relevant för vårt arbete, valde 
vi bort även detta. Den metod vi slutligen föll för var att jämföra argumenterande texter mot 
varandra för att se om man på det sättet kan få en klarare bild av vilka argument som finns 
och hur de används. Människors känslor inför ny teknik kan påverka argumenten. Därför är 
det viktigt att se på varje enskilt argument för att se de bakomliggande känslorna. Vi kommer 
att beskriva de kvantitativa metoderna och den kvalitativa metoden under respektive 
metodbeskrivning. 

3.1 Statistiska metoder     
 
Svante Körner och Lars Wahlgren skriver i Statistiska metoder att det finns ett stort behov av 
statistik i ett modernt samhälle. Bland annat behövs det som underlag för planering och beslut 
inom många olika områden. De menar att alla som läser tidningar eller tittar på TV är 
statistikkonsumenter och att det därför är viktigt att som sådan ha vissa statistiska 
baskunskaper (Körner & Wahlgren 1998, s. 7). Anledningen till att vi valt att göra statistiska 
undersökningar som en del i vår uppsats är dels, att vi anser att det kan ge bra 
bakgrundsmaterial till den kvalitativa delen. Vi har delat in statistikundersökningarna i tre 
delar. I den första delen undersöks hur e-boksutlåningen förändrats sedan man startade med 
denna verksamhet i juni 2001 och fram till i maj 2004. Den andra undersökningen ska ge 
besked om hur många e-böcker det finns till förfogande på folkbiblioteken inom kategorierna 
skönlitteratur, facklitteratur och barn/ungdomslitteratur och hur utlåningsfrekvensen för dessa 
kategorier ser ut. I den tredje delen tittar vi på användarnas attityder till e-boksutlåning. 
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Företaget eLib, som sedan år 2001 och fram till i januari 2004 stått som ensam distributör av 
e-böcker till de svenska folkbiblioteken, har varit både generösa och snabba med att lämna ut 
de statistikuppgifter vi efterfrågat under arbetets gång. Uppsatsens material kan verka vinklat 
eftersom så mycket av det kommer från eLib, men eftersom de i det närmaste varit 
allenarådande på folkbibliotekens e-boksmarknad tycker vi att det är motiverat att den största 
delen av materialet kommer därifrån. 
  
Bibliotekstjänst som startade sin e-boksverksamhet till folkbibliotek i januari 2004 med 
tjänsten E-biblioteket, har av naturliga skäl inte kunnat bidra med så mycket statistiskt 
material. De har dock villigt försett oss med det de kunnat. Eftersom vi ville ha en 
heltäckande bild av e-boksutlåningen på svenska folkbibliotek valde vi att även använda oss 
av E-bibliotekets uppgifter i vår statistikundersökning. Vi tyckte också det var intressant och 
värdefullt att se hur de olika distributörernas utbud skilde sig åt. 
 
På Statens kulturråd och Statistiska centralbyrån, som årligen mäter statistik från 
folkbiblioteken, finns heller inte så mycket statistik om just e-boken. I bakgrundskapitlet ges 
en redovisning av Kulturrådets och Statistiska centralbyråns roll som folkbibliotekens 
statistikförmedlare. Vi har förutom dessa två institutioner även haft e-postkontakt med Svensk 
biblioteksförening, som hjälpt oss med en del uppgifter om e-bokssituationen i Sverige. 
 
3.1.1 E-boksutlåningens förändring  
 
I denna del av undersökningen började vi med att titta på vilka folkbibliotek som lånar ut e-
böcker. På eLibs hemsida (eLib 2004) fanns en förteckning över de anslutna biblioteken. Av 
biblioteken på denna lista var inte alla svenska folkbibliotek. Två var danska, några bibliotek 
hade tjänsten ihop, till exempel Mariestad, Töreboda och Gullspång som tillsammans var 
anslutna under namnet Webboteket. Svenska Sjömansbiblioteket, vilket heller inte räknas som 
ett traditionellt folkbibliotek, var också anslutet. Det var även en del länsbibliotek som stod 
med på listan. I inledningsfasen valdes några bibliotek ut och kontaktades genom e-post. 
Urvalet gick till så att vi helt enkelt först valde att kontakta de bibliotek som hade tydliga e-
postadresser. Vår tanke var att vi skulle kontakta samtliga men detta visade sig senare vara 
onödigt. Till de vi kontaktade ställdes allmänna frågor om deras erfarenheter av e-
boksutlåning och om de hade statistik på e-boksutlåningen. Vi fick ganska skiftande svar från 
de bibliotek som svarade. En del av dessa tyckte det var bättre att vi direkt kontaktade eLib, 
medan andra utförligt beskrev hur e-boksutlåningen fungerade på deras bibliotek. De 
uppgifter vi fick kom från eLib, även om det var siffror från de enskilda bibliotekens utlåning. 
På grund av detta och av att majoriteten av dem som svarade hänvisade till eLib bestämde vi 
oss för att använda oss av deras statistik. eLib gav oss klartecken att vi fick använda 
statistiken i vår undersökning. Eftersom denna e-postkontakt skedde i februari 2004, och 
Bibliotekstjänst (E-biblioteket) inte började distribuera e-böcker till folkbiblioteken förrän i 
januari 2004, har de av naturliga skäl inte kunnat bistå med så mycket statistik. Vi har fått 
tillgång till siffror som rör e-boksutlåningen våren 2004.  
 
Som man kan se av uppsatsens första frågeställning ville vi se hur e-boksutlåningen 
förändrats sedan starten. Vi valde att undersöka hur förändringen sett ut månadsvis, dels 
därför att eLibs utlåningsstatistik var indelad efter månader, och även för att se om det 
eventuellt var skillnader och likheter mellan månaderna. En del av biblioteken hade antytt i e-
postsvaren att under sommarmånaderna var det fler som lånade e-böcker, medan andra skrev 
att det var tvärtom.  
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Först tog vi reda på hur många titlar det fanns till förfogande för utlån i eLibs bestånd. Med 
titlar menar vi antal böcker i beståndet. Vi tycker titel är ett bättre begrepp att använda i 
statistikundersökningen eftersom varje titel är unik och förekommer endast en gång. En bok 
kan finnas i olika upplagor och tryckningar där varje bok kan ha olika layout. Begreppet 
exemplar är i det här fallet ointressant eftersom en e-bok kan lånas ut ett obegränsat antal 
gånger och det får därför betraktas som om titlarna finns i ett obegränsat antal exemplar. Det 
finns inte heller någon förslitning eller försvunna exemplar på titlar då e-böcker enbart 
handlar om datorfiler som inte kan slitas på grund av att de används ett visst antal gånger. 
Med bestånd menar vi det totala antal titlar som eLib respektive E-biblioteket har till 
förfogande för utlån via folkbiblioteken.  
 
E-bokslistorna som vi använder i undersökningen innehåller det bestånd av titlar som fanns 
till förfogande i maj 2004. Dessa är under ständig uppdatering eftersom det hela tiden 
tillkommer nya titlar. För att kunna se hur den månatliga utlåningen har utvecklats ville vi 
veta hur många titlar som fanns till förfogande varje månad från starten. Detta för att mer 
rättvist kunna jämföra hur utlåningen har utvecklats. Med flera titlar i beståndet borde 
rimligtvis utlåningen öka. 
 
För att kunna beräkna hur många titlar det fanns i eLibs bestånd varje månad använde vi oss 
av en lista med datum då varje titel publicerades på eLibs hemsida och automatiskt även på de 
anslutna bibliotekens hemsidor. Med hjälp av den listan räknade vi ut hur många titlar det 
fanns i beståndet varje månad. För att inte bli för detaljerade har vi räknat ut de titlar som 
fanns till förfogande vid månadens slut och alltså inte tagit hänsyn till vilket datum i månaden 
de publicerades. 
 
Med hjälp av eLibs och E-bibliotekets redan sammanställda statistik över hur e-
boksutlåningen fördelar sig varje månad kommer vi att jämföra antalet utlån med antalet titlar 
i beståndet. För att ytterligare se hur utlåningen har förändrats över tid har vi räknat ut det 
genomsnittliga antalet utlån per titel för varje månad. Detta har vi gjort genom att dividera 
månadens utlån med antal titlar i beståndet den aktuella månaden. Resultaten åskådliggörs i 
tabeller och cirkeldiagram som analyseras och diskuteras.  
 
3.1.2 Fördelningen mellan kategorierna 
 
I denna del av undersökningen ville vi veta vilka kategorier av litteratur som fanns i eLibs 
respektive E-bibliotekets bestånd till folkbiblioteken, och hur utlånen fördelade sig mellan de 
olika kategorierna. Det vi mest intresserade oss för var hur fördelningen mellan skönlitteratur 
och facklitteratur såg ut. Att en indelning efter dessa kategorier är intressant motiverar vi med 
att vi tror att man vanligtvis läser skönlitteratur och facklitteratur på olika sätt. Skönlitteratur 
läser man oftast från pärm till pärm medan man i facklitteratur kan hoppa mellan olika kapitel 
och välja ut de delar man vill läsa och avstå från att läsa andra. Möjligtvis kan man tänka sig 
att lyrik och novellsamlingar ibland kan läsas på detta sätt. Eftersom vi anser att e-
boksläsning är en annorlunda form av traditionellt läsande ville vi se om utlåningen av e-
böcker mellan dessa kategorier skiljer sig åt. Vi ville veta hur många böcker inom varje 
kategori som ingår i beståndet, och hur utlåningen av dessa fördelar sig. Listan över hela 
eLibs bestånd visade sig redan vara indelad efter kategorierna skönlitteratur, facklitteratur och 
barn/ungdomslitteratur. Vi bestämde oss för att även vi ville ha barn/ungdomslitteratur som 
en egen kategori. Vi ville titta på hur mycket e-böcker som fanns till förfogande för denna 
målgrupp, och i förhållande till det, hur mycket som faktiskt lånas ut. Alternativet hade varit 
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att dela in den barn- och ungdomslitteratur som fanns i beståndet i kategorierna skön- 
respektive facklitteratur eller att helt avstå från att ta med barn/ungdomsböckerna i 
undersökningen. Vi ville emellertid ta med hela beståndet och eftersom vi anser att 
barn/ungdomslitteratur är en så stor del av folkbibliotekens traditionella utlåning var det 
intressant att se hur denna kategori representeras i e-boksutlåningen. Att skilja på 
barnlitteratur och ungdomslitteratur tyckte vi inte var motiverat i denna uppsats eftersom vi 
ville titta på grupperna barn och ungdomar som en grupp. I denna kategori ingår alltså böcker 
som är klassificerade Hcf (yb), Hcf, Hcg och uHc enligt SAB-systemet. 
 
Vi kommer i resultatdelen att redovisa hur många titlar som fanns inom kategorierna 
skönlitteratur, facklitteratur och barn/ungdomslitteratur i eLibs respektive E-bibliotekets 
bestånd under den aktuella perioden vi undersökt. Vi har fått viss data från distributörerna 
men även genom att titta på deras hemsidor själva gjort uträkningar. Med hjälp av en lista 
över hela eLibs bestånd, vilken är rangordnad efter hur många gånger varje bok lånats ut 
sedan starten, har vi räknat ut hur många titlar inom varje kategori som lånats ut bland de 
hundra mest utlånade respektive bland de hundra minst utlånade. Med denna metod får vi se 
hur många titlar inom varje kategori som är mest respektive minst populära ur 
utlåningssynpunkt. Denna statistik jämförs sedan med hur stort det totala antalet titlar inom 
varje kategori är. 
 
Ett dilemma är att det kontinuerligt tillkommer nya titlar i beståndet och det därför är svårt att 
på ett rättvist sätt visa exakt vilka böcker som är populärast ur utlåningssynpunkt. En bok som 
publicerades förra månaden kanske inte har haft möjlighet att lånas ut lika många gånger som 
en som har funnits för utlån i två år. Ett alternativ hade varit att undersöka endast den senaste 
månadens siffror, då vi i så fall kommit undan det problemet, men vi ville helst se den totala 
utlåningen sedan starten för att vi tror att utlåning av olika typer av litteratur kan skilja sig åt 
beroende på vilken månad man tittar på. Sommarmånader kanske skönlitteraturen lånas ut 
mer än facklitteratur medan det under vår- och höstterminerna möjligtvis är fack- och 
kursböcker som lånas ut mest.  
 
Fackböcker är en bred kategori där litteraturen kan skilja sig åt avsevärt, både med tanke på 
innehåll och till vilken målgrupp litteraturen riktar sig. Utbudet kan skilja sig åt beroende på 
vilken typ av bibliotek som tillhandahåller det. Vi tyckte därför att det kunde vara intressant 
att se vilka typer av e-fackböcker som finns i folkbibliotekens utbud samt vilka typer av 
fackböcker som är populärast att läsa som e-bok. Detta kommer vi inte att redovisa fullständig 
statistik på eftersom en sådan undersökning hade tagit för mycket tid och vårt syfte inte är 
inriktat på den frågan. Vi kommer i denna fråga istället att redovisa och diskutera eventuella 
tendenser. 
 
3.1.3 Användarundersökningen  
 
Vi upptäckte, som nämnts tidigare, i början av arbetsprocessen att det fanns en enkät utlagd 
på en del av folkbibliotekens hemsidor. Enkäten som visade sig vara skapad av e-
boksdistributören eLib hade frågor som vi ansåg vara relevanta för vår studie. Efter att 
kontaktat eLib genom e-post fick vi klartecken från dem att vi kunde använda oss av 
resultaten.  
 
Fördelar med att använda sig av en befintlig webbenkät är att det är oerhört arbetsbesparande. 
Man behöver inte utarbeta en egen enkät, vilket kan vara tidskrävande. Man behöver inte 
lägga ut den själv på webben eller om man väljer att göra en postenkät, behöver man inte 
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skicka den och kosta på porto. Att dela ut den personligen kan vara tidskrävande. Att 
sammanställa svarsresultat kan också vara ytterst arbetskrävande, så det måste också räknas 
som en fördel att få resultaten hopräknade och sammanställda av någon annan. Att det är en 
webbenkät har också fördelar, genom att den når ut till många och att man själv inte påverkar 
vilka som ska ingå i urvalet.  
 
Nackdelar med att använda en befintlig enkät är att man själv inte har påverkat enkäten på 
något sätt. Man kanske inte hade valt just de frågorna eller de svarsalternativen om man själv 
skapat enkäten. Variablerna på svarsalternativen hade kanske sett annorlunda ut och så vidare. 
Skapar man en enkät för att få svar på vissa frågeställningar så utgår man som regel från sitt 
syfte och sina frågeställningar när man arbetar fram enkäten. Om man använder sig av en 
redan befintlig enkät får man plocka ut de delar som man kan ha nytta av när man ska besvara 
frågeställningarna. Man har ingen möjlighet att kontrollera att urvalet verkligen 
överensstämmer med verkligheten. Det finns inga möjligheter att kontrollera att 
respondenterna verkligen svarar på ett sanningsenligt sätt. Genom att ta del av ett redan 
befintligt svarsresultat ges heller ingen möjlighet att kontrollera dess riktighet.  
 
Att det är en enkät som är utlagd på webben har också nackdelar. Man har ingen möjlighet att 
påverka urvalet. Det var 735 personer som svarade på enkäten. Det hade förmodligen varit 
svårt för oss att göra en egen användarundersökning med så stort svarsdeltagande under den 
begränsade tid vi hade till vårt förfogande. Vi inser dock att svarsresultaten från den 
webbenkät vi valt att analysera är utan statistiskt urval, och vi måste därför vara mycket 
försiktiga när vi tolkar och analyserar svaren. Den totala populationens storlek är omöjlig att 
ange. I princip består populationen av alla som har tillgång till Internet och på det sättet 
kunnat besöka webbplatser där enkäten funnits tillgänglig. Uppgifter på hur många som 
besökt webbplatserna med enkäten men avstått från att svara finns inte att tillgå. Med en 
webbenkät som kan läsas av människor i hela världen har vi också ett annat problem. Vi vet 
inte om respondenterna besvarar frågorna ur ett svenskt perspektiv. I enkäten står det inget 
om att det är åsikter om svenska e-böcker som efterfrågas. Vi kan inte heller vara säkra på att 
då enkäten besvaras är det åsikter om e-böcker på folkbibliotek som avses, eftersom det i 
enkäten inte efterfrågas något om detta. Eftersom vår undersökning avser vad användare 
tycker om e-böcker på fo lkbibliotek är enkäten därför inte helt relevant just ur den 
synvinkeln.  
   
Att respondenterna består av människor som använt bibliotekens hemsidor och gjort ett 
medvetet val när de besökt sidan om e-böcker måste man också ha i åtanke. De har även 
själva gjort ett eget val, förmodligen utan några som helst påtryckningar från utomstående, 
när de bestämt sig för att besvara enkäten. Vi tror därför att merparten av respondenterna 
består av biblioteksanvändare som även har ett visst intresse för e-böcker. Statistikern Karin 
Dahmström poängterar att man som statistiker måste följa vissa etiska regler och vara ytterst 
vaksam så att man inte övertolkar eller medvetet feltolkar data. Man måste vara noggrann 
med att ange var man hämtar data och resultat och inte göra urval som stödjer eller motsäger 
den egna teorin eller hypotesen (Dahmström 2000, s. 292). Detta har vi försökt tänka på då vi 
analyserat och tolkat enkätsvaren. 
 
eLib lade ut webbenkäten i samband med att folkbiblioteken anslöt sig till e-bokstjänsten. Det 
var frivilligt för biblioteken om de ville ha enkäten eller inte. Det är alltså eLib som 
sammanställt resultaten från webbenkäten. Folkbiblioteken har själva inte gjort någon 
sammanställning utan enbart tagit del av eLibs resultat. Sammanställningar har gjorts på den 
totala svarsfrekvensen men även på varje enskilt biblioteks svarsresultat. Respektive bibliotek 
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kan gå in på eLibs hemsida och med hjälp av lösenord läsa resultatet för just sitt biblioteks 
resultat. Dessa lösenordsskyddade sidor har vi inte fått tillgång till utan all statistik vi 
använder har vi fått från eLib. En del av de anslutna folkbiblioteken har gett oss tillgång till 
sitt biblioteks svarsresultat. Men eftersom vi vill se hur utlåningen förändrats i hela riket är 
det ändå eLibs sammanräknade resultat vi kommer att koncentrera oss på. 
 
Enkäten består av elva frågor, varav sju med fasta, slutna svarsalternativ. Två av frågorna är 
öppna och två en kombination av slutna och öppna svar. Det totala antalet respondenter som 
svarat på enkäten är 735. På de två öppna frågorna har 326 respektive 362 av respondenterna 
svarat. Det sammanställda resultatet av de slutna frågorna redovisas i tabeller som analyseras 
och kommenteras i texten. Frågorna med de öppna svarsalternativen använder vi i 
argumentanalysen. I kapitel 4.3 redovisas svaren på enkätens frågor i tabeller där både total 
och relativ frekvens anges. eLib har även ställt två av frågorna mot varandra för att se om man 
kan se något samband mellan de två frågorna. Resultaten av dessa korstabuleringar har vi fått 
ta del av och har i resultatredovisningen valt att redovisa vissa av dem som vi ansåg vara 
relevanta för vår undersökning. Kapitlet innehåller alltså vår sammanställning, vilken grundar 
sig på eLibs egen som återfinns i bilaga.    

3.2 Kvalitativ metod - argumentanalys 
 
I den kvalitativa undersökningen ska vi använda oss av en textanalytisk metod, 
argumentanalys. Vi kommer att använda oss av texter som författats av journalister och 
forskare samt av enkäter där användare som lånat e-böcker fått uttala sig om tjänsten. Alla 
dessa aktörer ska användas för att analysera olika slags argument i debatten. 
 
Argumentanalysen ska genomföras i fem steg. 
 
• Hitta relevanta texter som har argument för och emot e-böcker. Här blir svårigheten med 

källkritik tydliga. 
  
• Hitta argumenten för och emot e-böcker i varje enskild text, och skriva upp dem. Det är 

nästan aldrig enbart argument i en text, och därför är det första steget att finna 
argumenten. Vilken tes har författaren? Vilka argument och premissargument finns i 
texten? Vilka motargument (contra-argument) mot tesen finns i texten? 

 
• Att finna de teman som är vanligast förekommande och skapa en tabell för att visa på hur 

dessa teman fördelas mellan texterna. 
  
• Bedöma argumentens värde. Är argumenten, begripliga, hållbara och relevanta? 
 
• Se vilka teman som fattas eller som enbart vissa grupper för fram i debatten. 
 
Mycket av den praktiska modellen som ska användas är Bertil Rolfs (1984) exempel ur hans 
bok Logisk analys och fredsfrågan. Rolf är idag professor i filosofi vid Blekinge Tekniska 
högskola och har bland annat forskat och undervisat i argumentanalys. Han menar att alla 
debattinlägg har ett tema, i vårt fall e-böcker, och sen har alla debattinlägg en attityd till 
temat. Rolf särskiljer två olika slags attityder, en psykologisk och en markerad attityd (1984 s. 
8). Med dessa två olika attityder särskiljer han att den dolda psykologiska orsaken till att man 
skriver en text ofta döljs av en mer korrekt attityd. Man skriver inte att man tycker att någon 
annan har dålig bildning eller är okunnig utan man försöker avkräva svar som visar att så är 
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fallet. En debatterande text försöker på detta sätt överföra olika budskap till läsaren. 
Argument är alltså till för att övertyga någon eller några om en viss värdering eller uppmana 
till en viss handling. Man ska dock skilja på ett argument och på en argumentation. ”Att 
argumentera är att ge skäl för eller emot en ståndpunkt. En argumentation är en 
sammanhängande följd av sådana skäl” (Bergström 2000, s. 92).  
 
Argumentanalys är en slags textanalys och i alla textanalyser måste man ta hänsyn till många 
faktorer. Bland annat vem som är textens författare och vilka som är avsedda mottagare. 
Språket, med vilken texten är skriven, är en annan viktig faktor. Är det ett formellt tekniskt 
språk eller ett informellt känsloladdat språk? Andra faktorer som är viktiga är i vilken kontext 
texten är skriven i och vilken genre, stil och logiska uppbyggnad texten har (Barbosa da Silva 
1996, s. 170). När man argumenterar så plockar man ut delar av den totala empiri som passar 
ens egen syn på problemet. Man förstorar upp fördelar och minskar ner nackdelar med den 
empiri man ser. 
 
Vi ska i denna uppsats undersöka olika slags debattinlägg om e-böcker, dels för att detta ska 
ge oss kunskaper i texten som vi undersöker, dels för att se hur argumenten ser ut och hur 
man bör utforma dem för att inte medvetet dupera människor. Man får också en möjlighet att 
sammanfatta debatten, vilket också är värdefullt. Argumentanalys används för att beskriva 
och värdera argument i texter och debatter. En nackdel med argumentanalys är att den bara 
kan analysera den logiska och intellektuella delen i en text. Men en textförfattare bygger ofta 
argumenten på känslor eller på att en auktoritet inom ett visst område yttrar sig. Dessa 
faktorer måste man därför också väga in när man gör en argumentanalys. Argumentanalys 
kräver därför att man också kan se det underförstådda i texten. Vi har efter studier av 
metodlitteratur valt ut tre huvudsakliga sätt på hur vi kan särskilja ett relevant argument ifrån 
ett dåligt underbyggt argument. I en argumentanalys måste man enligt oss prova om 
argumenten är begripliga, om de är hållbara och om de är relevanta. Vi ska här förklara vad 
dessa begrepp betyder i praktiken. 
 
3.2.1 Begriplighet 
 
”Begriplighet är språkets första förutsättning – förstår vi inte vad som sägs kan vi strunta i 
relevans och hållbarhet.” (Anderberg 1993, s. 23). Men begriplighet är inte lika för alla. 
Experter med mer språkkunskaper eller faktakunskaper inom ett visst ämne kan verka 
obegripliga för dem som inte kan det språket eller har dessa kunskaper. Detta faktum gör att 
vi i vår uppsats kommer att inrikta oss på argument skrivet på svenska språket och på en mer 
allmän teknisk nivå som vi känner att vi kan behärska. Man kan i en debatt utnyttja sina stora 
kunskaper i ett ämne till att få den man debatterar mot att se dum och okunnig ut, ibland 
räcker det att man låtsas att man kan någonting för att få en respekt ifrån de som följer 
debatten. Därför är det rimligt att ifrågasätta källor i en debatt. 
 
Hit får man också räkna problematiken med ords vaghet. Vissa ord är mer vaga än andra och 
det är någonting som man oftast inte tänker på när man skriver. Man vet själv vad man menar 
då man använder ett ord. Sverige, som det ser ut idag, är ett ganska klart begrepp då gränserna 
finns utmärkta på alla kartor, medan Nordsverige är ett mycket vagare begrepp. Thorsten 
Thurén tar i sin bok Tanken språket och verkligheten ”upp några ord och utryck som är 
luddiga i konturerna.” (Thurén 1995, s. 13).  Han exemplifierar med några ord som är vanligt 
förekommande men som egentligen är väldigt vaga, som hälsa, ålder, nationalitet och 
demokrati. Hur man som författare definierar ett ord kan bidra till argumenteringen av en viss 
åsikt. Dessa definitioner kallar Thurén (1995, s. 25) för övertalningsdefinitioner och de utgör 
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ett ställningstagande som är inbyggt i definitionen. Ordet abort kan definieras som antingen 
ett operativt ingrepp för att avlägsna ett foster eller att döda ett foster. Genom att använda 
värdeord i definitionen är det lätt att ta ställning till det man ska diskutera. 
 
3.2.2 Hållbarhet 
 
Hållbarheten är en svår sak att avgöra enkelt och lätt. Man kommer här in på om argumentet 
är sant eller inte. Det kan låta lätt att avgöra vad som är sant eller inte, men samma argument 
kan låta sant för någon men osant för en annan. Vi utgår dock vanligtvis från att den som 
argumenterar för sin sak ska tala sanning. ”Att tala sanning är ett språkligt grundkrav – bröt vi 
för ofta mot det kravet skulle språket upphöra att fungera, och då skulle varken lögn eller 
sanning ha de effekter de har.” (Anderberg 1993, s. 44). Ofta slutar det med att man som 
tolkare får nöja sig med sannolikheter och inte sanningar, då mycket av den fakta vi tar del av 
är andra- eller tredjehandsuppgifter. Även om det skulle finnas en sanning i en diskussion är 
svårigheten att nå denna sanning, som alla forskare vet, otroligt svår. Men detta bör aldrig 
hindra människan från att försöka nå sanningen.  
 
Det finns många som menar att sanningen kan vara olika för olika människor, men som 
Thomas Anderberg skriver i sin bok Konsten att argumentera så håller detta argument oftast 
inte i praktiken. Om man har en hund så finns den i en given sekund antingen i soffan eller 
under bordet inte både och beroende på hur man ser det. Anderberg kallar detta slags 
resonerande uteslutande av det tredje alternativet (Anderberg 1993, s. 45). Perspektiv kan ofta 
skifta. Någon tycker ett hus är grått medan en annan tycker det är vitt, men om man pratas vid 
om saken en stund kan man oftast komma överens vid sådana dispyter. Värderingar är ett 
sådant fall där man ofta tvingas använda sig av sannolikheter i stället för sanning. Ett ord kan 
både vara beskrivande och värderande. Fyllehund och drucken kan vara ord som beskriver 
exakt samma fenomen men som har olika värdering inbyggd i sig. Vissa värderingar som hör 
samman med personlig smak kan de flesta hålla med om har väldigt liten sanningshalt även 
om de kan vara nog så vanliga. Att maskar är äckliga att äta och glass gott kan de flesta skriva 
under på men sanningsvärdet i dessa uttalanden är ändå låg. Smak är någonting subjektivt. 
Även i moralomdömen, som t ex det är fel att döda, är av de flesta är sanna, även om det 
egentligen handlar om personlig moral. Smak och moral är alltså svårt att bevisa i en 
diskussion trots att det ofta är en stor del i argumenteringen som bygger på dessa faktorer. 
 
3.2.3 Relevans 
 
Slutligen kommer vi till relevansen. Ett vanligt knep när argumenten börjar sina är att 
attackera personen eller personernas skäl till att de tycker som de gör. Till exempel Du måste 
ju vara psykiskt sjuk som säger en sån sak. Det är naturligtvis helt fel att ta till sådana 
argument och de har inte med den aktuella frågan att göra och är därför irrelevanta. ”Det är 
alltså uppenbart att vi huvudsakligen bör ägna oss åt skälen för den framlagda ståndpunkten, 
inte orsakerna till den.”(Anderberg 1993, s. 56). Man ska i en bra argumentation anstränga sig 
att inte vinna diskussionen med vilka medel som helst utan övertyga motståndaren med 
logiska och väl underbyggda argument. Om man tar till argument som inte är relevanta så 
framstår man mer som en pajas som är lätt att nonchalera. Men ofta är det svårt att avgränsa 
ett ämne, det som är relevant för en person kan verka helt irrelevant för motståndaren. En del 
av dessa oenigheter beror på olika kunskapsnivå och en del på olika värderingar. Anderberg 
(1993, s. 60) anser att det bör vara upp till textförfattaren att bevisa att ett kontroversiellt 
argument har med saken att göra. Att kräva ett orimligt högt krav på bevisning är ett knep 
som många tar till när man har svaga motbevis. Att ifrågasätta det bakomliggande motivet till 
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inlägget är ett sätt att tvinga motståndaren till försvarsinställning och flytta fokus från 
argumenten och det egentliga ämnet. Till frågan om relevans gäller även användningen av 
ledande frågor av typen: Är du en sån där jävla punkare? Detta är en omöjlig fråga att ge ett 
rakt svar på. Vill man vara rimlig i sina frågor så måste man ge möjlighet att svara jakande 
eller nekande på varje enskilt led i frågan (Anderberg 1993, s. 63). I detta fall blir då frågorna 
istället. Är du en punkare?  Är du en jävel? Att hävda en auktoritet (t ex en forskare eller 
kändis) inom fel ämnesområde är också ett vanligt knep i en argumentation men som är helt 
irrelevant om dessa auktoriteter inte vet någonting utöver vad som är allmänt känt i det ämne 
som diskuteras. En känd fysiker som uttalar sig om biologiska frågor eller en populär filosof 
som uttalar sig om psykologi ska man ta med en nypa salt och inte låta sig imponeras av att de 
har stora kunskaper i ett helt annat ämne. Att använda plattityder som inte tillför mycket till 
debatten är ganska vanligt. Ta till exempel uttalandet: Mord kan aldrig tolereras! Detta 
påstående används för att själv framstå som en fin människa och antyda att motståndaren är 
osympatisk, men dessa insinuationer är ett ojust sätt att argumentera, då det inte är någon 
tvekan om att alla vill skriva under på det påståendet. ”Insinuationen är ett av de farligaste 
knepen i floran av brott mot rationell argumentering och samtidigt ett av de fegaste. Den som 
insinuerar något påstår ju inget farligt – han bara låter antyda det.” (Anderberg 1993, s. 68). 
Därför är det svårt att försvara sig mot insinuationer utan att framstå som om man från början 
sagt någonting som bara motståndaren har påstått. Detta trick känns lätt igen i slutet på 
valrörelser när partiföreträdare slår sig för bröstet och hävdar den fina sidan hos sitt parti och 
samtidigt antyder att den egenskapen saknas hos det andra partiet.  
 
Det är alltså utifrån de tre typologierna: begriplighet, hållbarhet och relevans som vi ska 
analysera de texter som ingår i argumentanalysen. Den vanligaste metoden att göra 
argumentanalys på är pro/contra modellen. Vi kommer inte att genomföra en sådan 
argumentanalys men vi kommer att använda en del av samma begrepp och därför kan det vara 
klokt att förklara dem lite närmare. Pro/contra modellen bygger på att man redan då man 
samlar ihop argumenten klassificerar dem efter några begrepp. Det viktigaste argumentet 
kallas för tes och tesen har oftast många argument som ska bygga upp tesens hållbarhet. Men 
tesen i sig själv står fri och underbygger inte något annat argument. ”Ett påstående, T, är en 
tes i en argumentation om det finns minst ett annat påstående i argumentationen som är avsett 
att styrka hållbarheten hos T samtidigt som T inte är avsett att styrka eller försvaga 
hållbarheten hos något annat påstående i argumentationen.” (Björnsson 1994, s. 19). Andra 
viktiga definitioner i pro/contra modellen är naturligtvis själva pro-argumenten och contra-
argumenten som bygger på att direkt styrka respektive försvaga hållbarheten hos ett annat 
påstående. Pro-argument är till för att styrka ett påstående och contra-argument för att 
försvaga ett påstående. Premisser är till för att förstärka och öka relevansen för ett pro-
argument eller ett contra-argument. Vi har valt att inte göra en argumentanalys som bygger 
direkt på pro/contra modellen. ”En sådan översikt lämpar sig bäst där ett påstående kan 
uppställas i form av en spetsformulering och debattinläggen strävar efter att ge skäl för och 
emot detta.” (Rolf 1984, s. 5). Vi vill inte bevisa att en ståndpunkt är starkare än en annan i 
debatten utan granska varje argument för sig och därför har vi valt att använda Bertil Rolfs 
modell. 
 
Mycket av den praktiska modellen som ska användas är alltså ur Bertil Rolfs (1984) bok. Han 
analyserar där en tidningsdebatt om fredsfrågan och vi tycker att mycket av hans modell kan 
användas även till e-boksdebatten. Den största skillnaden mellan våra båda argumentanalyser 
är att Rolf använt en debatt som svarat på en bestämd motdebattörs kritik medan det inte varit 
så lätt att finna samma slags debatt i vårt fall. Detta kan bero på många orsaker. Vi kan ha 
missat att hitta dem eller så har personerna som debatterar mot varandra inte riktigt hunnit 
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utkristallisera sig. Det kan vara så att e-böcker är ett så pass nytt fenomen att debatten inte 
riktigt hunnit ta fart ännu. Vi tycker det är viktigt att man studerar texterna någorlunda 
oberoende av vem som har författat dem. En argumentanalys är alltså en analys av texter, inte 
av författare, inte av samhället och inte ens av det ämnet som man undersöker. Men man kan 
naturligtvis inte helt utesluta dessa faktorer, utan försöka att väga in detta till en viss del. 
 
Dessa lärdomar ska vi använda  i resultatdelen av argumentanalysen. Vi kommer att 
genomföra textanalysen genom att sålla ut de enskilda argumenten ur de olika slags texterna 
och numrera dem för att redovisa grundmaterialet som ska användas i argumentanalysen. 
Vilka texter som valts ut och varför just de fått vara med framgår i resultatavsnittet. Vi ska för 
varje text försöka hitta huvudteman och underliggande inställningar och attityder i texterna 
och redovisa dem. När alla texterna har gåtts igenom på detta sätt görs en tabell där de 
vanligaste teman väljs ut och i vilka texter som dessa teman finns med. Analyserna av de 
enskilda argumenten läggs fram i analysavsnittet. Först väljer vi att redovisa resultaten i den 
statistiska undersökningen i kapitel 4. Därefter följer resultaten från argumentanalysen i 
kapitel 5. 
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4 Resultat - statistiska undersökningar 

I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet från de tre olika statistiska undersökningarna. 
Resultaten baseras på statistik som vi fått från eLib och E-biblioteket och sedan själva 
sammanställt. Vi har även gjort egna uträkningar med statistiken som grund. Resultatet 
redovisas i tabeller och diagram som därefter analyseras. Resultatredovisningen kan se olika 
ut beroende på vilken av e-boksdistributörerna som avses, vilket beror på att vi har fått 
tillgång till olika typer av statistik. Eftersom E-biblioteket inte började distribuera e-böcker 
för utlåning förrän i januari 2004, med undantag för en provtid på något enstaka bibliotek, har 
vi av dessa skäl inte så mycket statistik på dess utlåning. Därför har det inte varit möjligt att 
genomföra alla uträkningar på samma sätt och resultatredovisningen som rör eLibs statistik är 
därför mer omfattande än den som rör E-biblioteket. Resultatredovisningen är indelad i 
följande avsnitt: 
 
• E-boksutlåningens förändring. Här redovisas resultatet på hur utlåningen förändrats sedan 

biblioteken startade med e-boksutlåning. Detta resultat är uppdelat dels efter eLibs och 
dels efter E-bibliotekets utlåning.  

• Fördelningen mellan kategorierna. I detta avsnitt redovisas hur de olika kategorierna 
skön-, fack- respektive barn- och ungdomslitteratur representeras i eLibs respektive E-
bibliotekets bestånd. Här visas hur många titlar som ingår i varje kategori och hur många 
av dessa som lånats ut.   

• Användarundersökningen. Här redovisas och analyseras svarsresultaten på frågorna i 
eLibs webbenkät.  

4.1 E-boksutlåningens förändring  
 
eLib 
 
I tabell 1 redovisas det antal titlar som funnits tillgängliga i eLibs bestånd varje månad sedan 
starten samt hur utlåningen av dessa sett ut. Statistiken är beräknad på de siffror då 
folkbiblioteken och eLib började samarbetet med e-boksutlåningen och fram till de senaste 
siffrorna vi fått tillgång till (maj 2004). I första kolumnen redovisas det totala antalet titlar i 
beståndet vid den aktuella månadens slut. I kolumn två visas hur många utlån av e-böcker 
som skett under månaden. Det är alltså fråga om det totala antalet nedladdningar. Man får ha i 
åtanke att en och samma titel kan lånas ut hur många gånger som helst samtidigt. I kolumn tre 
redovisas det genomsnittliga antalet utlån per titel, avrundat till en decimal. 
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Tabell 1 Antal titlar, utlån samt genomsnittligt antal 
 utlån per titel i eLibs totala bestånd 
År månad  Antal titlar i  

beståndet 
Antal 
utlån 

Genomsnittligt 
antal 

utlån per titel 

 

2001 juni 51 351   6,9  
2001 juli 51 253   5,0  
2001 aug 52 257   4,9  
2001 sept 52 199   3,8  
2001 okt 52 212   4,1  
2001 nov 66 186   2,8  
2001 dec 74 158   2,1  
2002 jan 81 423   5,2  
2002 feb 100 370   3,7  
2002 mars 116 524   4,5  
2002 april 126 816   6,5  
2002 maj 173 907   5,2  
2002 juni 174 978   5,6  
2002 juli 203 1656   8,2  
2002 aug 215 1410   6,6  
2002 sept 224 1643   7,3  
2002 okt 231 2559 11,1  
2002 nov 259 4223 16,3  
2002 dec 280 3915 14,0  
2003 jan 290 3957 13,6  
2003 feb 305 3628 11,9  
2003 mars 313 3555 11,4  
2003 april 320 3084   9,6  
2003 maj 329 3199   9,7  
2003 juni 347 3922 11,3  
2003 juli 348 3700 10,6  
2003 aug 364 4077 11,2  
2003 sept 374 4636 12,4  
2003 okt 389 5366 13,8  
2003 nov 401 5352 13,3  
2003 dec 422 4841 11,5  
2004 jan 439 5832 13,3  
2004 feb 459 5741 12,5  
2004 mars 475 5482 11,5  
2004 april 475 4977 10,5  
2004 maj 
Totalt 
Snitt 

475 4863 
97252 

10,2 
 

8,9 

 

 
Som man kan utläsa av tabell 1 har antalet titlar i beståndet utökats från 51 titlar i juni 2001 
till 475 titlar i maj 2004. Antalet utlån har ökat från 351 i juni 2001 till 4863 i maj 2004. För 
att få reda på hur mycket utlåningen ökat sedan starten i förhållande till hur antalet titlar i 
beståndet ökat, dividerar vi talet 475 (antal titlar i maj 2004) med 51 (antal titlar i juni 2001) 
och får då talet 9,3 (avrundat till en decimal). Titlarna i beståndet har alltså ökat drygt 9 
gånger sedan starten. När vi dividerar talen för hur utlåningen ökat, det vill säga, 4863 (antal  
utlån i maj 2004) dividerat med 351 (antal utlån i juni 2001) får vi talet 13,9 (avrundat till en 
decimal). Utlåningen har alltså ökat cirka 14 gånger sedan starten. Utlåningen har, kan vi 
konstatera, ökat i snabbare takt än vad titlarna i beståndet gjort. Antalet titlar i beståndet 
respektive antalet utlån (kolumn 1 resp. 2 i tabell 1) åskådliggörs i figurerna 1 och 2.  
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Figur 1 Antal titlar månadsvis i eLibs bestånd  
 

Figur 2 Antal utlån månadsvis i eLibs bestånd 
 
Med hjälp av figur 2 är det lätt att se utlåningens förändring. I början av perioden var 
utlåningen ganska statisk, den sjönk dessutom något efter första månaden. Beståndet ökade 
inte heller nämnvärt under denna period. Därefter började utlåningen öka och har sedan 
fortsatt att göra det med några undantag då den tillfälligt har sjunkit. Att titelbeståndet har 
ökat kontinuerligt kan man se med hjälp av figur 1. I kolumn 3 i tabell 1 redovisas det 
genomsnittliga antalet utlån per titel. Detta åskådliggörs i figur 3.  
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 Figur 3 Genomsnittligt antal utlån per titel månadsvis i eLibs bestånd 

Man kan se att det genomsnittliga antalet utlån per titel inte har ökat eller minskat 
kontinuerligt. Antal utlån per titel sjönk konstant efter premiärmånaden och den lägsta siffran 
inträffade ett halvår efter starten. Därefter pendlade utlåningen upp och ner fram till en 
utlåningstopp i november 2002 för att sedan återigen sjunka. Enligt de sista siffrorna vi fått 
tillgång till lånades varje titel ut i genomsnitt tio gånger per månad, och det genomsnittliga 
talet för hela perioden var 8,9 utlån per titel. 
 
Med hjälp av tabell 1 och figurerna 1, 2 och 3 kan man utläsa vissa tendenser. Vi börjar med 
att titta på om man kan se några skillnader mellan de olika månaderna. Vi spekulerade i 
metodavsnittet om att utlåningen möjligtvis skiljer sig åt mellan sommarmånader och 
höst/vårmånader. I juli 2002 har utlåningen stigit till 1656 utlån från 978 utlån i månaden 
innan. Här får man ha i åtanke att även beståndet ökat med 29 titlar från föregående månad. 
Det genomsnittliga antalet utlån per titel i juni 2002 var 5,6 medan det i juli hade ökat till 8,2 
utlån per titel. I augusti hade antalet utlån per titel sjunkit till 6,6. År 2001 sjönk antalet utlån 
med nästan 100 mellan premiärmånaden juni och juli månad. Augusti hade ungefär lika 
många utlån som juli. Sedan sjönk utlåningen i september och var under hösten uppe i 212 
utlån/månad som mest. Premiärmånadens utlåningssiffror överträffades inte förrän i januari 
2002, då antalet hade stigit till 423 utlån. Antalet titlar hade då utökats med 30 stycken, från 
51 i premiärmånaden juni 2001 till 81 i januari 2002. Tittar man på det genomsnittliga antalet 
utlån per titel för dessa månader ser man att i premiärmånaden var det nästan 7 utlån per titel, 
detta sjönk sedan i juli månad till cirka 5 utlån per titel. Månaderna efter fortsatte det att 
sjunka och var som lägst nere på 2 utlån per titel i december 2001. Premiärmånaden 
överträffades inte förrän i juli 2002. 
  
Det lägsta antalet utlån hittills inträffade alltså i december månad 2001 med 158 
nedladdningar, eller drygt 2 utlån per titel. Det var 28 färre utlån än i november 2001 och i 
januari 2002 hade antalet utlån stigit med 265. Även i december 2002 var det en nedgång av 
antalet nedladdningar om man jämför med de närliggande månaderna. Det var 308 färre utlån 
än månaden innan. I månaden efter i (januari 2003) var det 42 fler utlån än i december månad. 
Även i december 2003 sjönk utlåningen. Nu med ungefär 500 utlån från månaden innan. I 
januari 2004 hade utlåningen ökat med 1000 utlån. Det genomsnittliga antalet utlån per titel 
var i decembermånaderna uppe i 14 (2002) respektive 11,5 (2003). 
 
En utlåningstopp inträffade alltså i november 2002 då antalet utlån ökade med 1664 från 
månaden innan. Beståndet hade här utökats med cirka 30 titlar, precis som det hade gjort i juli 
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2002 då det också varit en utlåningstopp. Tendensen att utlåningen ökar när nya titlar 
publiceras är dock inte konstant. Vid flera månadsskiften där antalet titlar utökats med runt 
tjugo titlar mellan två månader har utlåningen snarare minskat än ökat. Dessa månadsskiften 
är, januari/februari 2002, november/december 2002, november/december 2003 och 
januari/februari 2004. Den högsta utlåningssiffran totalt sett var i januari 2004 med 5832 
utlån, medan det högsta antalet utlån per titel inträffade i november 2002 med 16 utlån per 
titel.  
 
E-biblioteket 
 
Resultaten i avsnittet ovan behandlade statistik från e-boksdistributören eLib. Avsnittet som 
följer kommer att ta upp statistik från E-biblioteket som tillhandahålls av BTJ. Tabell 2 
redovisar hur E-bibliotekets utlåning har utvecklats månadsvis sedan starten. Vi har inte fått 
exakt besked om hur många titlar det funnits till förfogande varje månad. Beståndet har ökat 
med 20 titlar sedan starten. I juni 2004 var det 173 titlar i beståndet. I undersökningen hur 
titlar och utlån fördelar sig mellan kategorierna använder vi en lista som var aktuell i maj 
2004 med 164 titlar. För att få se ett ungefärligt genomsnittligt tal för hur antal utlån per titel 
fördelar sig använder vi den listan i uträkningen. Utgångspunkten är alltså att beståndet bestått 
av164 titlar konstant sedan starten. 
 
Tabell 2 Antal titlar, utlån samt genomsnittligt antal utlån per titel i E-bibliotekets totala bestånd 

År månad Antal titlar i 
beståndet 

Antal utlån Genomsnittligt antal 
utlån per titel 

2004 jan 164 34 0,2 
2004 feb 164 85 0,5 
2004 mars 
2004 april 
2004 maj 

164 
164 
164 

145 
134 
137 

0,9 
0,8 
0,8 

Totalt 
Snitt 

 535  
0,6 

 
Som man kan se av tabell 2 har utlåningen ökat från 34 nedladdningar i januari till 137 i maj. 
Som högst var utlåningssiffran i mars med 145 utlån. Att det i januari var en ganska låg siffra 
beror förmodligen på att tjänsten var så pass ny så den hade inte kommit till låntagarnas 
kännedom. Om man jämför med utlåningen i eLibs bestånd hade de i januari 2004 sin högsta 
utlåningssiffra på hela perioden. Utlåningstoppen i mars kan ant ingen bero på marknadsföring 
eller att utökningen av titlar skett just då. Det är väldigt svårt att utläsa något klart med så kort 
tidsperiod som fem månader är. Man kan dock se att utlåningen har ökat oberoende av om 
antalet titlar har ökat eller inte. Det genomsnittliga antalet utlån per titel ökade från 0,2 i 
premiärmånaden till nästan 1 utlån per titel i mars. Eftersom det är betydligt lägre siffror här 
än i statistiken från eLib är det svårt att göra några direkta jämförelser. Det totala antalet 
nedladdningar från E-bibliotekets bestånd under hela perioden är 535, jämfört med att det från 
eLibs bestånd har gjorts 97 252 nedladdningar. I figur 4 visualiseras antal titlar och antal utlån  
(kolumn 1 och 2 i tabell 2). 
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Figur 4 Antal titlar respektive utlån i E-bibliotekets bestånd 
 
Eftersom det enligt Bibliotekstjänst inte har förändrats nämnvärt i titelbeståndet kan man inte 
utläsa något om förhållandet mellan antalet titlar och antalet utlån genom diagrammet. Man 
kan dock se hur utlåningen ökade kraftigt från början för att sedan sjunka något. I figur 5 
visualiseras E-bibliotekets genomsnittliga antal utlån per titel (tredje kolumnens siffror i tabell 
2). 

Figur 5 Genomsnittligt antal utlån per titel månadsvis i E-bibliotekets bestånd. 
 
Med hjälp av figur 5 kan man lättare se, att trots att utlåningen under hela perioden inte 
kommit upp i ett utlån per titel, har den ändå stigit under perioden. 
 
Sammanfattning - E-boksutlåningens förändring 
 
Vi kan konstatera att e-boksutlåningen på svenska folkbibliotek har ökat sedan man startade 
med denna verksamhet. Den har ökat i snabbare takt än vad antalet titlar i beståndet gjort.  
Utökningar av e-bokssortimentet leder inte automatiskt till fler nedladdningar direkt. 
Förmodligen tar det ett tag innan låntagarna upptäcker att en ny e-bok tillkommit. Vi vet inget 
om hur e-bokslånarna går till väga i låneprocessen. En del är förmodligen ute efter just en e-
bok, och håller sig därför uppdaterade på vilka e-böcker som tillkommer i beståndet genom 
att titta på hemsidan om e-böcker, medan andra kanske är ute efter en särskild bok och efter 
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sökning i bibliotekskatalogen ser att den finns som e-bok och då föredrar den framför 
pappersexemplaret, eller för att slippa ställa sig i kö och få eventuella reservationsavgifter.   
Det verkar inte finnas något mönster i vilka månader det är mest populärt att låna e-böcker. 
Tankar vi hade innan vi började med undersökningen var att e-boksutlåningen kanske ökar 
under sommarmånaderna för att många prioriterar att läsa skönlitteratur på semestern och idén 
med att kunna få med sig flera tjocka romaner på resan i en handdator utan att det väger 
knappt någonting kunde locka. En annan aspekt vi funderade över var om e-boksutlåningen 
kanske minskar under sommarmånaderna på grund av att kurslitteratur inte är så efterfrågad 
just då. Man kan tänka sig att just kursböcker och andra fackböcker lockar fler låntagare 
under vår- respektive höstsäsongen. Det vi kan se av statistiken är att under 
decembermånaderna har e-boksutlåningen minskat genomgående. Man kanske har fullt upp 
med julbestyren under denna månad så man inte hinner ladda ner en e-bok. Pappersboken är 
dessutom en populär julklapp så man har kanske inte behov av att läsa en elektronisk bok. 
Vad det beror på, att det vissa månader lånas ut fler e-böcker och andra färre är därför svårt att 
få några säkra besked om. Vad vi kan tänka oss är att de enskilda biblioteken har kampanjer 
och marknadsför e-böcker vid olika tillfällen och att det därigenom ökar vissa månader. Som 
ett exempel i detta sammanhang kan nämnas projektet som Kalmar läns bibliotek bedrev 
under åren 2001-2003. Där hänvisas till att det skrevs mycket om e-boksutlåning i 
lokalpressen då de började med denna verksamhet (Kalmar län och e-boken 2002). 

4.2 Fördelningen mellan kategorierna 
 
eLib 
 
Tabell 3 visar hur eLibs bestånd fördelar sig mellan de tre kategorierna skön-, fack- och  
barn/ungdomslitteratur. Kolumn ett redovisar antalet titlar inom varje kategori och kolumn två 
den procentuella andelen. Kolumn tre redovisar hur många böcker inom varje kategori som är 
med bland dem som lånats ut flest gånger, medan kolumn fyra redovisar hur många som 
lånats ut minst antal gånger. Beräkningarna har gjorts på de böcker som står bland de hundra 
mest utlånade respektive de hundra minst utlånade på en rangordnad lista över alla 475 
titlarna i eLibs bestånd som det såg ut i maj 2004. Resultaten från kolumnerna två, tre och 
fyra åskådliggörs även i varsitt cirkeldiagram. 
 
Tabell 3 Kategoriindelning av eLibs totala bestånd, samt de hundra mest respektive minst utlånade titlarna. 
Kategori Antal titlar Andel titlar(%) De hundra mest 

utlånade titlarna 
De hundra minst 
utlånade titlarna 

Skönlitteratur 234 51,0 72 25 
Facklitteratur 155 33,8 27 46 
Barn/ungdomslitter
atur 

 
70 

 
15,2 

 
1 

 
29 

Totalt 459 100,0 100 100 
 
Som man ser består över hälften av e-böckerna i beståndet av skönlitteratur. Facklitteraturen 
utgörs av 34 procent och barn/ungdomslitteraturen av 15 procent. Av de mest utlånade 
böckerna var över 70 procent skönlitterära. Endast en av de mest utlånade böckerna fanns 
inom kategorin barn/ungdomslitteratur. Av de minst utlånade böckerna var nästan hälften (46 
%) facklitterära. I det totala beståndet fanns det 70 barn- och ungdomsböcker och av dessa var 
nästan hälften (29 titlar) bland dem som lånades ut minst antal gånger. I figur 6 visualiseras 
de olika kategoriernas andel titlar i procent.  
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Figur 6 Andel (%) titlar i kategorierna skön-, fack- respektive 
barn/ungdomslitteratur i eLibs bestånd  
 

De hundra mest utlånade e-böckerna i eLibs bestånd indelade efter kategorier visualiseras i 
figur 7. 
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Figur 7 De hundra mest utlånade titlarna i kategorierna skön-,  
fack- och barn/ungdomslitteratur i eLibs bestånd 
 
Skönlitteraturen dominerar klart eLibs hundra- i-topp lista med 72 % av det totala antalet 
utlån. Det är två romaner av Liza Marklund som lånas ut mest. Den röda vargen ligger på 
första plats följd av Prime Time. På tredje plats kommer Jan Guillous facklitterära bok 
Häxornas försvarare. På plats elva och tolv kommer nästa facklitterära titlar. Där återfinns 
Träna mentalt och förbättra ditt liv och Svenska skrivregler. Den enda barn/ungdomsboken 
på 100-i topplistan är ungdomsromanen Tornseglarna och återfinns på plats 77 (siffrorna 
baseras på uppgifter från mars 2004). Genom att titta på när böckerna publicerades som e-bok 
ser vi att av de hundra mest utlånade titlarna är det tre som publicerats så sent som år 2004. 
Dessa tre är de skönlitterära De nakna kvinnornas ö, Världens giftigaste citat och Ö-morden. 
De hundra minst utlånade e-böckerna i eLibs bestånd indelade efter kategorier visualiseras i 
figur 8. 
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Figur 8 De hundra minst utlånade titlarna i kategorierna skön-, fack- och 
barn/ungdomslitteratur i eLibs bestånd  

Av de minst utlånade titlarna består 46 % av facklitteratur. Av beståndets 70 barn- och 
ungdomsböcker är 29 placerade bland de hundra som lånats ut minst antal gånger. Här måste 
man vara försiktig innan man drar några slutsatser eftersom en låg utlåningssiffra inte måste 
bero på att boken är mindre populär än en med en hög utlåningssiffra. Detta kan istället bero 
på att boken helt enkelt inte funnits för utlån så länge så att den har hunnit lånas ut så många 
gånger. 
 
eLibs e-boksbestånd består alltså mest av skönlitteratur. De facklitterära titlarna utgörs av 34 
% av det totala beståndet. Om man tittar på eLibs utbud av fackböcker utgörs en stor del av 
böcker som riktar sig till allmänheten, och inte så många traditionella kurs- eller läroböcker. 
Handböcker av olika slag är vanliga till exempel om datorprogram, foto eller mat. Ett problem 
som flera av e-böckerna tar upp är ätstörningar. En typ av böcker som är vanlig som e-bok är 
sådana som är högaktuella fram till en viss tid, men som sedan förlorar sin aktualitet. Ett 
exempel på sådana böcker är de som tar upp åsik ter för och emot medlemskap i EMU. Det var 
en hel del EMU-böcker som publicerades före datumet för omröstningen. Vi anser att detta är 
ett lämpligt användningsområde för e-böcker, då en sådan här bok, när den är aktuell har 
många låntagare under en viss begränsad tid. Då kan den som e-bok lånas ut till alla som vill 
läsa den samtidigt. När, som i det här fallet, folkomröstningen är avgjord, slipper man lagra 
och förvara böckerna som man måste göra med pappersböcker. En typ av bok som, enligt vår 
åsikt, lämpar sig väl som e-bok är Landguiden som är en elektronisk version av Länder i 
fickformat. Denna version skapas dynamiskt direkt i databasen när man lånar. Man anger bara 
vilket land boken ska handla om. Det är daglig uppdatering på böckerna så man får de allra 
färskaste uppgifterna om landet. Vissa böcker i beståndet är böcker som enbart publicerats 
som e-böcker och finns alltså inte som pappersböcker. Ett exempel på en sådan är kokboken 
Mitt i affären från förlaget ePan. I presentationstexten till denna står det att man kan 
komponera sin måltid redan i affären om man har boken i handdatorn. Om man söker på en 
matvara, som det kanske är extrapris på, så får man upp olika recept på maträtter där denna 
matvara ingår (eLib 2004). Denna kokbok finns även i E-bibliotekets bestånd. Nedan följer en 
redovisning av hur dess bestånd är indelat efter de olika kategorierna. 
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E-biblioteket 
 
I resultatdelen ovan var det sammanställningar av eLibs statistik som redovisades. I följande 
avsnitt kommer statistiken från E-biblioteket att redovisas. Vi har fått materialet från E-
biblioteket men gjort uträkningarna själva. Tabell 4 innehåller uppdelningen av beståndet i de 
olika kategorierna skönlitteratur, facklitteratur och barn/ungdomslitteratur, samt hur 
utlåningen inom dessa är fördelade. Eftersom beståndet inte är så omfattande som eLibs och 
perioden inte så lång har vi inte gjort uträkningar på de mest respektive minst utlånade 
titlarna, utan istället tittat på det totala antalet nedladdningar inom varje kategori. 
 
Tabell 4 Kategoriindelning av E-bibliotekets totala bestånd, samt antal nedladdningar 
Kategori Antal titlar Andel titlar(%) Andel 

nedladdningar(%) 
Skönlitteratur 24 14,7 15,0 
Facklitteratur 133 81,6 76,0 
Barn/ungdomslitteratur 6 3,7 9,0 
Totalt 163 100,0 100,0 
 
I figur 9 visualiseras E-bibliotekets bestånd i procent indelat i kategorierna skön-, fack- 
respektive barn/ungdomslitteratur. 
 

Figur 9 Andel  titlar (%) i kategorierna skön-, fack- och barn/ungdoms 
litteratur i E-bibliotekets bestånd  
 
I E-bibliotekets utbud av e-böcker dominerar facklitteraturen starkt med över 80 procent av 
hela beståndet. Av de 133 fackböckerna är det 74 som ges ut av Studentlitteratur i Lund och 
alltså direkt kan klassas som kurslitteratur (mars 2004). En del av litteraturen från 
Studentlitteratur består av lexikon. Resterande böcker inom kategorin facklitteratur består till 
stor del av böcker som är tänkta som kurslitteratur, skrivna av vetenskapsmän. Journalister 
och företagsledare är andra författare till böckerna i e-bokssortimentet. Det är svårt att dra 
gränsen för kurslitteratur och böcker som riktar sig till allmänheten. En bok om pedagogik 
som är avsedd som kursbok kan även läsas av föräldrar som är intresserade av pedagogiska 
frågor. I det facklitterära beståndet ingår även en del bibliografier och lexikon, och även 
biografier, memoarer och böcker som bygger på brevväxlingar mellan olika personer. Det 
finns ett femtontal fackböcker som kan klassas som mer allmänna och lättsmälta, exempelvis 
Klintbergs Namnen i almanackan, kokboken Mitt i affären och Bebishandboken. I E-
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bibliotekets bestånd finns det sex barn- och ungdomsböcker representerade. I figur 10 ser man 
andelen nedladdningar uppdelat efter de olika kategorierna (mars 2004). 

Figur 10 Andel  utlån (%) i kategorierna skön-, fack- och barn/ungdomslitteratur (E-biblioteket)  

Facklitteraturen dominerar även när det gäller utlåningen. Av det totala antalet nedladdningar 
som görs från E-bibliotekets bestånd är det 76 procent som utgörs av facklitteratur. 
Skönlitteraturen representeras av cirka 15 % av det totala beståndet, och av det totala antalet 
nedladdningar består 15 % av nedladdningar av skönlitteratur. Även när det gäller böckerna 
för de yngsta ser siffrorna för andel i beståndet och andel av den totala utlåningen likvärdiga 
ut. Av hela beståndet består barn/ungdomslitteraturen av knappt fyra procent och av den totala 
utlåningen är det nio procent av dessa som lånas ut. 
 
Sammanfattning - Fördelningen mellan kategorierna 
 
eLibs bestånd består mest av skönlitteratur och det är även skönlitteraturen som lånas ut mest. 
Av de hundra minst utlånade titlarna består nästan hälften av facklitteratur. Utbudet av barn- 
och ungdomslitteratur är ganska begränsat och efterfrågan är heller inte så stor. På listan över 
de hundra mest utlånade titlarna är det endast en som placerat sig och den hamnar först på 
77:e plats. I E-biblioteket är förhållandena omvända, beståndet domineras av facklitteratur 
och det är även de som lånas ut mest. Det facklitterära utbudet skiljer sig åt mellan de olika 
distributörerna. I E-bibliotekets bestånd dominerar kursböcker då bokförlaget Studentlitteratur 
står för 74 av böckerna. I eLibs bestånd är de flesta facklitterära titlarna sådana som vänder 
sig till en bredare allmänhet.      

4.3 Användarundersökningen 
  
Det är som nämnts tidigare eLib som gjort den enkät vi använder samt sammanställt svaren. 
Sammanställningen återfinns som bilaga i uppsatsen. Nedan redovisar vi resultaten av denna 
sammanställning. Svarsresultaten åskådliggörs i tabeller där antal och andel i procent återges. 
Tabellerna kommenteras och analyseras sedan. Vi har valt att inte alls ta med fråga sju i 
resultatdelen. I den efterfrågades på vilka typer av datorer respondenterna läser e-böcker. För 
intresse av denna fråga hänvisas till svarsresultatet i bilagan. 
 
I enkätens första fråga efterfrågades respondenternas kön vilket redovisas i tabell 5.  
 
 

Andel utlån(E-biblioteket)

Skönlitteratur(15%)

Facklitteratur(76%)

Barn/ungdomslitteratur
(9%)
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Tabell 5 Respondenternas kön i antal och procent  
Kön Antal Andel (%) 
Kvinnor 230 31,3 
Män 505 68,7 
Totalt 735 100,0 
 
Av de 735 personerna som svarat på enkäten är mer än dubbelt så många män som kvinnor. 
I en del av de e-postsvar vi fått från folkbiblioteken, anges att de som har frågor angående e-
böcker huvudsakligen är män. Kalmar län lade i samband med att de anslöt sig till eLibs tjänst 
ut en egen webbenkät (se mer om detta i bakgrundskapitlet). Även i denna var majoriteten av 
de svarande män. Av de 50 personer som svarade i den enkäten var 60 % män och 40 % 
kvinnor. Om detta är en slump eller om det betyder att män är mer intresserade av e-böcker är 
omöjligt att säga. Det kan även vara så att män är mer intresserade av webbenkäter, att män 
frågar mer, eller att män är mer intresserade av den typen av teknik som en nedladdning av en 
e-bok för med sig. 
 
I den andra frågan i eLibs enkät efterfrågades respondenternas åldrar vilket redovisas i tabell 
6. 
 
Tabell 6 Respondenternas åldrar i antal och procent  
Ålder  Antal Andel (%) 
Yngre än 15 år 19 2,6 
15 - 19 år 61 8,3 
20 - 25 år 
26 - 40 år 
41 - 65 år 
Äldre än 66 
Totalt 

74 
287 
281 

13 
735 

10,1 
39,0 
38,2 
1,8 

100,0 

 
Den största svarsfrekvensen har ålderskategorin 26-40 år fått med 287 svarande, tätt följd av 
nästa åldersklass 41-65 år med 281 svarande. Det är nitton barn som svarat på enkäten och 
tretton personer över 66 år. eLib har valt att använda sig av olika klassbredder, vilket innebär 
att åldersklasserna inte är jämnstora. Detta får man ha i åtanke när man analyserar svaren. De 
båda klasserna med störst svarsfrekvens har en klassbredd på 15 respektive 25 år. Två av de 
andra åldersklasserna, klasserna 15-19 års- respektive 20-25 årsklassen omfattar 5 respektive 
6 år. Dessutom finns de två klasserna med respondenter under 15 år och de över 66 år. Vi 
frågade eLib om de valt denna klassindelning av någon särskild anledning, och de motiverar 
den med att de från början trodde att det skulle vara störst antal i de lägre åldersklasserna som 
förväntades svara på enkäten och valde därför att göra dessa klasser mindre. Det visade sig 
dock vara tvärtom, och det var alltså flest som svarade i åldrarna 26 till 65 år. Själva tycker vi 
det är svårt att utläsa så mycket när inte klassbredderna är jämnstora.  
 
Tabell 7 visar förhållandet mellan respondenternas kön och ålder. eLib har försett oss med 
uppgifter till denna korstabuleringen, men vi har själva sammanställt den. Korstabuleringen 
finns inte med i bilagan.  
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Tabell 7 Respondenternas kön i förhållande till ålder 
Kön Ålder Antal Andel (%) 
Kvinnor Yngre än 15 år 7 3,0 
 15-19 år 33 14,3 
 
 
 
 
 
 
Män 
 
 
 
 
 

20-25 år 
26-40 år 
41-65 år 
Äldre än 66 år 
Totalt 
 
Yngre än 15 år 
15-19 år 
20-25 år 
26-40 år 
41-65 år 
Äldre än 66 år 
Totalt 

36 
90 
62 
3 

231 
 

12 
29 
38 

197 
219 

10 
505 

15,6 
39,0 
26,8 
1,3 

100,0 
 

2,4 
5,7 
7,5 

39,0 
43,4 
2,0 

100,0 
 
Det framgår att kvinnorna har störst svarsfrekvens i åldersgruppen 26-40 år, där 39 % av de 
svarande kvinnorna befinner sig. Av de manliga respondenterna är de flesta som svarat i 
åldersgruppen 41-65 år med drygt 43 %. Tittar man på antalet kvinnor respektive män i den 
högsta åldersklassen ser man att det endast är tre kvinnor som svarat, jämfört med tio män. 
Procentuellt skiljer det sig dock inte så mycket då 1,3 % av alla svarande kvinnor var över 66 
år jämfört med 2 % av männen som var över 66 år. I åldersgruppen 15-25 år skiljer det sig en 
del mellan kvinnorna och männen. Det är om man slår ihop åldersklasserna, 15-19 år och 20-
25 år, nästan 30 % av de svarande kvinnorna som befinner sig inom dessa åldrar medan det 
inom motsvarande klasser bland männen är endast 13 %. Av barnen är det sju flickor 
respektive 12 pojkar som svarat. Det är alltså genomgående det manliga könet oavsett ålder 
som visat störst intresse för e-böcker av svarsutfallet av enkäten att döma. Är det så att pojkar 
sitter mer framför datorn än vad flickorna gör redan i de lägre åldrarna? Denna fråga kan vi 
naturligtvis inte besvara men den är intressant att ställa och fundera över.  
 
I enkätens tredje fråga ville man veta vad de svarande tycker om idén med att folkbiblioteken 
lånar ut e-böcker. Svarsresultatet på denna fråga redovisas i tabell 8. 
 
Tabell 8 Respondenternas inställning till idén med e-boksutlåning  
 Antal Andel (%) 
Mycket bra 677 92,1 
Bra 49 6,7 
Varken bra eller 
dåligt 
Mycket dåligt 
Vet ej 
Dåligt 
Totalt 

 
3 
2 
4 
0 

735 

 
0,4 
0,3 
0,5 
0,0 

100,0 

 
På frågan om vad man tycker om idén att biblioteket lånar ut e-böcker är de flesta positiva. 
98,8 % tycker att idén antingen är mycket bra eller bra. Det är endast 0,3 % eller 2 svarande 
som tycker att idén är mycket dålig. Resten av de svarande är osäkra. Resultatet med många 
positiva är i och för sig ganska väntat, då detta är en frivillig enkät. Man kan tänka sig att de 
flesta som utan påtryckningar utifrån väljer att besvara en enkät är positivt inställda till ämnet 
den tar upp. Å andra sidan kan det vara så att man kan vilja besvara en enkät därför att man är 
avogt inställd till något. Av detta resonemang kan vi inte dra några slutsatser utan vi 
spekulerar bara fritt. Att över 90 % är mycket positiva till idén finner vi ändå 
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anmärkningsvärt. En annan aspekt som är förvånande är att endast 2 personer av 735 upplever 
idén som mycket dålig.  
 
Enkätens fjärde fråga efterfrågade hur man fått reda på att biblioteket lånar ut e-böcker. Det 
fanns tre fasta svarsalternativ och på det fjärde fick man själv ange om man fått reda på det på 
något annat sätt. I tabell 9 redovisas svaren från denna fråga. 
 
Tabell 9 Respondenternas svar på hur man har fått reda på att biblioteket lånar ut e-böcker 
 Antal Andel (%)  
Bibliotekets hemsida 345 46,9  
Annan Internetsida 144 19,6  
Besök på biblioteket 
På annat sätt  
Vet ej 
Totalt 

79 
143 

24 
735 

10,7 
19,5 
3,3 

100,0 

 
 
 
 

 
På frågan om hur man fått reda på att tjänsten fanns svarade 46,9 % att det var på bibliotekets 
hemsida och 19,6 % att det var på en annan Internetsida.10,7 % hade fått reda på det vid 
besök på biblioteket. Av de 143 personerna som svarade på annat sätt uppgav enligt eLibs 
uppgifter cirka hälften av någon närstående person och den andra hälften genom medier. Om 
man slår ihop siffrorna har cirka 67 % fått reda på tjänsten genom Internet, och 10 % vardera 
genom antingen besök på bibliotek eller genom en annan närstående person. Resterande 10 % 
hade uppgett genom andra medier såsom press, radio eller TV. 
 
Det kan vara av intresse att se om det är någon skillnad på hur respondenterna fått vetskap om 
att biblioteket lånar ut e-böcker i förhållande till deras ålder. Därför har vi valt att titta på 
förhållandet mellan fråga 2 (ålder) och fråga 4 (hur man fått reda på tjänsten). Detta resultat 
redovisas i tabell 10. Sammanställningen över denna korstabulering återfinns inte i bilagan. 
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Tabell 10 Förhållandet mellan respondenternas ålder och hur de fått reda på tjänsten  
Ålder Hur man fått reda på 

tjänsten 
Antal Andel (%) 

Yngre än 15 år Bibliotekets hemsida 7 36,8 
 Annan Internetsida 3 15,8 
 
 
 
 
 
15-19 år 
 
 
 
 
 
 
20-25 år 
 
 
 
 
 
 
26-40 år 
 
 
 
 
 
 
41-65 år 
 
 
 
 
 
 
Äldre än 66 år 
 
 
 
 
 

Besök på biblioteket 
På annat sätt  
Vet ej 
Totalt 
 
Bibliotekets hemsida 
Annan Internetsida 
Besök på biblioteket 
På annat sätt  
Vet ej 
Totalt 
 
Bibliotekets hemsida 
Annan Internetsida 
Besök på biblioteket 
På annat sätt  
Vet ej 
Totalt 
 
Bibliotekets hemsida 
Annan Internetsida 
Besök på biblioteket 
På annat sätt  
Vet ej 
Totalt 
 
Bibliotekets hemsida 
Annan Internetsida 
Besök på biblioteket 
På annat sätt  
Vet ej 
Totalt 
 
Bibliotekets hemsida 
Annan Internetsida 
Besök på biblioteket 
På annat sätt  
Vet ej 
Totalt 

5 
4 
0 

19 
 

38 
6 

11 
6 
1 

62 
 

49 
7 
8 

10 
0 

74 
 

116 
71 
29 
56 
15 

287 
 

129 
54 
27 
63 
8 

281 
 

6 
3 
0 
4 
0 

13 

26,3 
21,1 
0,0 

100,0 
 

61,3 
9,7 

17,7 
9,7 
1,6 

100,0 
 

66,2 
9,5 

10,8 
13,5 
0,0 

100,0 
 

40,4 
24,7 
10,1 
19,5 
5,2 

100,0 
 

45,9 
19,2 
9,6 

22,4 
2,8 

100,0 
 

46,2 
23,1 
0,0 

30,8 
0,0 

100,0 

 
Med hjälp av tabell 10 ser man att oavsett ålder har majoriteten fått reda på e-bokstjänsten 
genom bibliotekets hemsida. Respondenterna i de två yngsta åldersklasserna, alltså personer 
upp till nitton år har i större utsträckning fått reda på tjänsten vid besök på biblioteket än vad 
personerna i de andra åldersklasserna fått. Att enbart 10,7 % av respondenterna fått reda på 
det via besök på biblioteket visar att bibliotekspersonalen inte berättar för så många besökare 
att denna tjänst finns. I klassen över 66 år är det 0 % som fått reda på det genom besök på 
biblioteket medan det i de två lägre åldersklasserna (upp till 15 år respektive 15-19 år) är 26 
% respektive 18 %. Tydligen verkar bibliotekspersonalen tro att denna tjänst mest lockar 
yngre personer.  
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I fråga 5 efterfrågades hur ofta man läste pappersböcker. Vi tyckte den var intressant för att se 
om det fanns något samband mellan de som läser vanliga böcker och de som läser e-böcker. I 
tabell 11 redovisas resultatet på frågan hur ofta man läser pappersböcker.  
 
Tabell 11 Respondenternas svar på hur ofta man läser pappersböcker 
 Antal Andel (%)  
Varje dag 281 38,2  
Varje vecka 187 25,4  
Någon gång i 
månaden 
Någon gång per år 
Aldrig  
Totalt 

 
157 

91 
19 

735 

 
21,4 
12,4 
2,6 

100,0 

 
 
 
 

 
På frågan hur ofta man läser pappersböcker svarade 38,2 % att de läste varje dag. 25,4 % läste 
varje vecka, och 21,4 % läste någon gång i månaden. 12,4 % läste pappersböcker någon gång 
om året. 19 personer läste aldrig pappersböcker. Man få r ha i åtanke att pappersböcker inte 
alls är definierat här och innefattar såväl barnböcker, facklitteratur som skönlitteratur. Frågan 
är fri att tolka som man vill. Det står heller inget i frågan om hur lång tid man avser med 
läsningen. Om man läser för sina barn i fem minuter på kvällen har man ändå läst varje dag.  
  
På enkätens sjätte fråga ville man veta om respondenterna någon gång laddat ner en e-bok. 
Svaren redovisas i tabell 12. 
 
Tabell 12 Respondenternas svar på om de laddat ner en e-bok  
 Antal Andel (%)  
Nej 73 9,9  
Ja, en gång 116 15,8  
Ja, 2-9 ggr  
Ja, fler än tio ggr 
Totalt 

341 
205 
735 

46,4 
27,9 

100,0 

 
 
 

 
Totalt 662 personer hade laddat ner en e-bok någon gång. Av dessa hade 116 personer gjort 
det en gång. Det var 73 personer som aldrig gjort det. Eftersom detta är en enkät som finns på 
en sida som riktar sig till e-boksanvändning är det förmodligen personer som är intresserade 
av e-böcker som besökt sidan med enkäten. Detta kan vara en förklaring till att siffran över de 
som prövat e-böcker är så mycket högre än siffran över de som aldrig gjort det. Här vet vi 
ingenting om de som laddat ner en e-bok verkligen har läst den också. En del som svarat att 
de gjort det kan mycket väl ha gjort nedladdningen för att de varit nyfikna eller för att de varit 
intresserade av tekniken.  
 
Är det samma personer som läser e-böcker som är vana vid att läsa pappersböcker eller är det 
en ny typ av läsare? Denna fråga tyckte vi var intressant att titta närmare på och har därför 
studerat förhållandet mellan fråga 5 (hur ofta man läser pappersböcker) och fråga 6 (om man 
har laddat ner en e-bok) för att se eventuella samband. Resultatet på detta kan man se i tabell 
13. 
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Tabell 13 Förhållandet mellan hur ofta respondenterna läser pappersböcker och om de har  
laddat ner en e-bok  
Hur ofta man läser 
pappersböcker 

Om man har laddat 
ner en e-bok 

Antal Andel (%) 

Varje dag Nej 29 10,3 
 Ja, en gång 42 14,9 
 
 
 
 
Varje vecka 
 
 
 
 
 
Någon gång i 
månaden 
 
 
 
 
Någon gång per år 
 
 
 
 
 
Aldrig 

Ja, 2-9 ggr  
Ja, fler än tio ggr 
Totalt 
 
Nej 
Ja, en gång 
Ja, 2-9 ggr 
Ja, fler än tio ggr 
Totalt 
 
Nej 
Ja, en gång 
Ja, 2-9 ggr 
Ja, fler än tio ggr 
Totalt 
 
Nej 
Ja, en gång 
Ja, 2-9 ggr 
Ja, fler än tio ggr 
Totalt 
 
Nej 
Ja, en gång 
Ja, 2-9 ggr 
Ja, fler än tio ggr 
Totalt 

137 
74 

282 
 

15 
32 
86 
54 

187 
 

18 
24 
75 
40 

157 
 

10 
13 
36 
32 
91 

 
2 
5 
7 
5 

19 

48,6 
26,2 

100,0 
 

8,0 
17,1 
46,0 
28,9 

100,0 
 

11,5 
15,3 
47,8 
25,5 

100,0 
 

11,0 
14,3 
39,6 
35,2 

100,0 
 

10,5 
26,3 
36,8 
26,3 

100,0 
 
Man kan se att det inte är så stor skillnad mellan de som läser pappersböcker ofta och de som 
gör det sällan och vad de har för erfarenheter av e-böcker. Det är nästan genomgående lika 
många som laddat ner e-böcker oavsett hur ofta eller sällan de läser pappersböcker. Det 
samma gäller de som aldrig har laddat ner någon e-bok. Det är ungefär lika vanligt att man 
någon gång har laddat ner en e-bok, som att man aldrig har gjort det, bland de som dagligen 
läser pappersböcker och bland de som aldrig gör det. Vi tror att det kan vara nyfikenheten 
över nyheter eller intresset för tekniken som gör att de personer som inte läser pappersböcker 
ändå har laddat ner en e-bok. Det kan också bero på att de i enkätens fråga tolkade det som att 
det efterfrågades om de läser skönlitterära pappersböcker regelbundet. Om de då inte gör det 
svarar de nej, men de kanske ändå har laddat ner en fack- eller kursbok som elektronisk bok.  
 
På enkätens åttonde fråga ville man veta hur respondenterna tyckte att installationen av 
programmet och nedladdningen av e-boken fungerat. Detta redovisas i tabell 14. 
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Tabell 14 Respondenternas svar på hur installationen och nedladdningen fungerat 

 Antal Andel (%)  
Mycket bra 401 54,6  
Bra 213 29,0  
Varken bra eller 
dåligt  
Dåligt 
Mycket dåligt 
Vet ej 
Har inte laddat ner 
någon e-bok 
Totalt 

 
30 
16 
15 
9 
 

51 
735 

 
4,1 
2,2 
2,0 
1,2 

 
6,9 

100,0 

 
 
 
 
 

 
Nästan 84 % eller 614 personer var nöjda med hur nedladdningen och installationen av 
programmet fungerat. Endast 4,2 % eller 31 personer tyckte att nedladdningen eller 
installationen fungerat dåligt eller mycket dåligt. 5,3 % valde något av svarsalternativen 
varken bra eller dåligt eller vet ej. Detta förvånar oss lite med tanke på att vi själva tyckte att 
installationen av programmet inte var helt lätt när vi själva prövade det. Det kan vara så att de 
som har försökt men misslyckats inte är så intresserade av att besvara en enkät om e-böcker. 
Ett misslyckande kan göra att man blir avogt inställd till hela fenomenet e-böcker.  
 
Vi tyckte det kunde vara intressant att se hur man i de olika åldersklasserna har upplevt att 
installationen och nedladdningen fungerat. Vi redovisar därför förhållandet mellan dessa två 
frågor i tabell 15. Denna korstabulering återfinns ej i bilagan. 
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Tabell 15 Förhållandet mellan respondenternas åldrar och hur de tyckte att installationen och nedladdningen 
fungerat  
Ålder Hur man tyckte att nedladdningen 

fungerat 
Antal Andel(%) 

Yngre än 15 år Mycket bra 6 31,6 
 Bra  

Varken bra eller dåligt 
Dåligt 
Mycket dåligt 
Har inte laddat ned någon e-bok 
Vet ej 
Summa 

3 
1 
0 
0 
8 
1 

19 

15,8 
5,3 
0,0 
0,0 

42,1 
5,3 

100,0 
 
15-19 år 

 
Mycket bra 

 
31 

 
50,0 

 Bra  
Varken bra eller dåligt 
Dåligt 
Mycket dåligt 
Har inte laddat ned någon e-bok 
Vet ej 
Summa 
 

15 
2 
1 
0 

12 
1 

62 
 

24,2 
3,2 
1,6 
0,0 

19,4 
1,6 

100,0 
 

20-25 år Mycket bra 29 39,2 
 Bra 24 32,4 
 Varken bra eller dåligt 

Dåligt 
Mycket dåligt 
Har inte laddat ned någon e-bok 
Vet ej 
Summa 
 

4 
2 
2 

11 
2 

74 
 

5,4 
2,7 
2,7 

14,9 
2,7 

100,0 

26-40 år Mycket bra 147 51,2 
 Bra 97 33,8 
 Varken bra eller dåligt 

Dåligt 
Mycket dåligt 
Har inte laddat ned någon e-bok 
Vet ej 
Summa 
 

13 
6 
8 

13 
3 

287 
 

4,5 
2,1 
2,8 
4,5 
1,0 

100,0 
 

41-65 år 
 

Mycket bra 
Bra 

178 
72 

63,3 
25,6 

 Varken bra eller dåligt 
Dåligt 
Mycket dåligt 
Har inte laddat ned någon e-bok 
Vet ej 
Summa 
 

10 
7 
5 
7 
2 

281 
 

3,6 
2,5 
1,8 
2,5 
0,7 

100,0 
 

Äldre än 66 år Mycket bra 10 76,9 
 Bra  

Varken bra eller dåligt 
Dåligt 
Mycket dåligt 
Har inte laddat ned någon e-bok 
Vet ej 
Summa 

2 
0 
0 
1 
0 
0 

13 

15,4 
0,0 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 

100,0 
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Man kan se att de som tyckte att nedladdningen fungerade dåligt eller mycket dåligt är ganska 
jämnt fördelade mellan åldersklasserna, det enda anmärkningsvärda är att det i de två 
klasserna under 15 år samt i klassen över 66 år är 0 % som har svarat att det fungerat dåligt 
eller mycket dåligt. 
 
En iakttagelse vi gjorde när vi analyserade enkätsvaren var att på fråga 6 (har du laddat ner 
en e-bok någon gång?) har 73 personer svarat att de aldrig laddat ner någon e-bok. På fråga 
åtta vilken löd hur tyckte du att nedladdningen och installationen fungerade? svarade 60 
personer att de inte vet hur nedladdningen fungerade eller att de aldrig har laddat ner någon e-
bok. Det är alltså 13 fler personer som uppgett att de inte laddat ner någon e-bok eller att de 
inte vet i fråga 6 än i fråga 8. Dessa 13 personer har förmodligen valt svarsalternativet varken 
bra eller dåligt som svar på fråga 8. Denna iakttagelse är en petitess i sammanhanget men 
visar hur svårtydd en enkät kan vara både att besvara, sammanställa och att analysera. 
 
I den nionde frågan i enkäten efterfrågades om man tyckte att sortimentet behövde utökas och 
här var det tillåtet att ange flera svarsalternativ. En och samma person kan därför ha uppgett 
flera av svarsalternativen. Den totala summan är alltså inte antal respondenter utan antal svar. 
Svaren redovisas i tabell 16.  
 
Tabell 16  Respondenternas önskemål om hur e-boksortimentet behöver utökas 
 Antal Andel (%)  
Mer skönlitteratur 526 38,0  
Mer facklitteratur 470 34,0  
Mer 
barn/ungdomslitterat
ur 
Behöver inte utökas 
Andra önskemål 
Vet ej 
Totalt 

 
 

166 
9 

174 
39 

1384 

 
 

12,0 
0,7 

12,6 
2,8 

100,0 

 
 
 

 
Det som efterfrågades mest var skönlitterära titlar. Det var 38 % av de inkomna svaren som 
önskade detta. Att de facklitterära titlarna borde utökas var det nästan lika stora önskemål om, 
med 34 % av svaren. Att det borde finnas fler barn- och ungdomsböcker var det 12, 6 % av  
svaren som tyckte. Endast 0,7 % av de svar som kom in tyckte inte att sortimentet behövde 
utökas. På svarsalternativet andra önskemål fick respondenterna även tillfälle att ange andra 
önskemål. Exempel på sådana var alla böcker som finns, översättningar och böcker på 
utländska språk. 
 
För att se om det var någon skillnad på respondenternas åsikter om huruvida e-
bokssortimentet behövde utökas beroende på i vilken åldersklass de befann sig i har vi tittat 
på eLibs korstabulering av frågorna 2 och 9. På fråga 9 kunde man som nämnts, ange flera 
svarsalternativ. Procenttalen är alltså baserade på antalet svar och samma respondent kan 
alltså ha angett flera svar. Resultatet redovisas i tabell 17. 
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Tabell 17 Förhållandet mellan respondenternas åldrar och deras åsikter om hur beståndet eventuellt behöver 
utökas  
Ålder Behöver sortimentet utökas Antal Andel(%) 

Fler skönlitterära titlar 3 12,0 
Fler facklitterära titlar 
Fler barn/ungdomstitlar 
Sortimentet behöver inte utökas 
Andra önskemål 
Vet ej 
Totalt 
 
Fler skönlitterära titlar 

2 
12 
2 
3 
3 

25 
 

47 

8,0 
48,0 
8,0 

12,0 
12,0 

100,0 
 

35,3 
Fler facklitterära titlar 
Fler barn/ungdomstitlar 
Sortimentet behöver inte utökas 
Andra önskemål 
Vet ej 
Totalt 
 
Fler skönlitterära titlar 

30 
29 
0 

23 
4 

133 
 

52 

22,6 
21,8 
0,0 

17,3 
3,0 

100,0 
 

32,9 

Yngre än 15 år 
 
 
 
 
 
 

 
15-19 år 
 
 
 
 
 
 
 
20-25 år 
 
 
 
 
 
 
 
26-40 år 
 
 
 
 
 
 
 
41-65 år 
 
 
 
 
 
 
 
Äldre än 66 år 
 
 
 
 
 
 

Fler facklitterära titlar 
Fler barn/ungdomstitlar 
Sortimentet behöver inte utökas 
Andra önskemål 
Vet ej 
Totalt 
 
Fler skönlitterära titlar 
Fler facklitterära titlar 
Fler barn/ungdomstitlar 
Sortimentet behöver inte utökas 
Andra önskemål 
Vet ej 
Totalt 
 
Fler skönlitterära titlar 
Fler facklitterära titlar 
Fler barn/ungdomstitlar 
Sortimentet behöver inte utökas 
Andra önskemål 
Vet ej 
Totalt 
 
Fler skönlitterära titlar 
Fler facklitterära titlar 
Fler barn/ungdomstitlar 
Sortimentet behöver inte utökas 
Andra önskemål 
Vet ej 
Totalt 

55 
20 
2 

26 
3 

158 
 

214 
190 

63 
2 

56 
11 

536 
 

202 
185 

42 
2 

63 
15 

509 
 

9 
8 
0 
1 
3 
3 

24 

34,8 
12,7 
1,3 

16,5 
1,9 

100,0 
 

39,9 
35,4 
11,8 
0,4 

10,4 
2,1 

100,0 
 

39,7 
36,3 
8,3 
0,4 

12,4 
2,9 

100,0 
 

37,5 
33,3 
0,0 
4,2 

12,5 
12,5 

100,0 
 
Nästan alla åldersklasser efterfrågade mer skön- och facklitteratur, vilka var ungefär jämnt 
fördelade mellan klasserna, med en liten övervikt på skönlitteratur i de tre klasserna med äldre 
respondenter samt i klassen 15-19 år. I den senare var det 35 % som ville ha mer 
skönlitteratur medan 23 % efterfrågade mer facklitteratur. I klassen 20-25 år var det en liten 
övervikt av efterfrågan på facklitteratur. Som man kanske kunde förutspå var det i den lägre 
klassen (under15 år) som mest efterfrågan på barn/ungdomsböcker förekom där 48 % av 
svaren efterfrågade detta. Men även klasserna med de äldre respondenterna ville se mer e-
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böcker för barn och ungdomar. I klassen 15-19 år ville 22 % ha mer barn/ungdomslitteratur, 
medan det i åldersklassen 20-25 år var 13 % av de inkomna svaren som ville ha fler böcker 
för de allra yngsta. I 26-40-årsklassen och i 41-65-årsklassen var det 12 % respektive 9 % av 
svaren som efterfrågade barn/ungdomsböcker. Den enda åldersklassen som inte tyckte att 
sortimentet för barn och ungdomar behövde utökas alls var de över 66 år.  
 
I enkätens två återstående frågor efterfrågades åsikter om vad respondenterna tyckte var 
särskilt bra respektive dåligt med bibliotekets e-bokstjänst. Här fanns det inga svarsalternativ, 
utan endast fritextssvar kunde lämnas. Antal inkomna svar var 362 respektive 326. Dessa svar 
tar vi inte alls upp i detta kapitel utan de finns istället med som en del i argumentanalysen. För 
att se ett urval av de inkomna svaren hänvisas till bilagan.  
  
Sammanfattning – Användarundersökningen 
 
Av eLibs enkät framgår att det är mer än dubbelt så många män som kvinnor som svarat på 
enkäten. Detta är genomgående i alla åldersklasser, såväl i de lägre åldrarna som i de över 66 
år, domineras av manliga respondenter. Man är överlag väldigt positiv till idén med e-
boksutlåning. Så mycket som 98,8 procent tycker idén är antingen mycket bra eller bra. De 
flesta hade fått vetskap om bibliotekens e-boksutlåning genom bibliotekets hemsida eller 
annan Internetsida. Det är endast en liten del som fått reda på tjänsten genom besök på 
bibliotek, och det är mest barn och ungdomar som fått denna personliga information på 
biblioteket. Man kan genom enkäten inte se några tendenser på att de som ofta läser 
pappersböcker skulle vara mer aktiva med att ladda ner e-böcker. Det är ungefär lika vanligt 
att man någon gång har laddat ner en e-bok, som att man aldrig har gjort det, bland de som 
dagligen läser pappersböcker och bland de som aldrig gör det. Respondenterna tyckte 
genomgående i alla åldersklasser att installationen av programmet och nedladdningen av e-
boken fungerade bra eller mycket bra. Nästan alla hade önskemål om att e-bokssortimentet 
skulle utökas. Både skön- och facklitteratur efterfrågades i alla åldersklasserna, men endast i 
klassen 20-25 år var önskemålen på facklitteratur större än på skönlitteratur. De som önskade 
mer barn- och ungdomslitteratur var främst barn och ungdomar.  
 
I kapitel 5 redovisas resultaten från argumentanalysen och i kapitel 6 vävs resultaten från 
kapitel 4 och 5 samman i en gemensam diskussion.  
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5 Resultat - Argumentanalys 
Det första vi gjorde i det praktiska skedet av argumentanalysen var att gå igenom vilka texter 
som skulle vara med i analysen. Urvalet av de texter som vi ville ha med byggde 
huvudsakligen på viljan att hitta olika slags argument både för och emot e-böcker och genom 
att välja texter från helt olika grupper i samhället. Detta kan göra det lite svårare att jämföra 
resultatet jämfört med om man valt enbart en slags texter från en viss samhällsgrupp. Sättet att 
skriva texten på skiljer sig väldigt mycket från den vetenskapliga texten och användarnas 
kommentarer, men andemeningen i texterna tycker vi har varit lika lätt att utläsa i alla texter. 
Hade vi valt att studera t ex bara användare hade vi inte fått svar på hur argumenten skiljer sig 
åt mellan de olika grupperna. Vi ville alltså ha en så bred syn som möjligt på ämnet e-böcker 
och valde därför i ett brett spektrum av texter från såväl användare som journalistiska texter 
och vetenskapliga texter. Det kändes viktigt att även få med användarnas argument, och 
därför har även de opublicerade och ostrukturerade argumenten i enkätsvaren räknats som lika 
betydelsefulla texter, trots att de inte kan räknas som lika tillförlitliga källor. 
 
Efter valet av texter började arbetet med att välja ut de enskilda argument som skulle vara 
med i analysen. Det var viktigt att de gav en bild av den underliggande attityden och 
budskapet i texten. Därför kom även delar av texten med som kanske inte skulle kallas 
argument i vanliga fall. En väldigt stor del av texterna är argumenterande på olika sätt och 
följaktligen blir det ganska många textavsnitt som måste tas med i argumentanalysen. Även 
till synes obetydliga kommentarer och fakta hjälper till att spegla textens budskap. Det gäller 
att kunna läsa lite mellan raderna och få fram även känslor och attityder i texten. Efter att ha 
gått igenom alla texterna skapade vi en tabell där man kan se vilka texter som har 
gemensamma teman. Se tabell 18. 
 
Under de citerade argumenten som utvalts i varje text försöker vi se om vi kan finna 
huvudtesen (huvudbudskapet) i texten och vilka argument som underbygger den. Även 
motargumenten (contra-argumenten) redovisas på liknande sätt. Tesen i texten kan ibland 
vara uppenbar redan i titeln, men den kan också vara dold i texten. I vissa texter kan den vara 
så gott som obefintlig. Vi har valt att formulera tesen med våra egna ord för att beskriva för 
läsaren hur vi tolkat huvudbudskapet i texten. Denna del av resultatredovisningen kallar vi 
Egna kommentarer. 
  
Den sista delen i argumentanalysen består av en genomgång tema för tema där vi närmare 
granskar vissa utvalda argument, analyserar dem noga och letar efter bakomliggande 
åsikter/attityder. Här ska vi använda de tre typologierna begriplighet, hållbarhet och relevans 
som vi gick igenom i metodbeskrivningen som utgångspunkt i vår analys. Vissa viktiga teman 
som vi tycker saknas kommer också att diskuteras i denna del. 
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Tabell 18 Vanliga teman i de nio texterna 
 
 Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 Text 8 Text 9 
Hur många som 
helst kan låna 
samma titel 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Ont i ögonen 
vid läsning på 
skärm 

 
 

  
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 
 

Sökmöjligheter, 
markering i 
texten 

 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 
 

Den fysiska 
känslan att 
kunna bläddra 

   
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Kopierings-
skydd och 
skydd för förlag 

 
X 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

 

Bristfällig 
teknik, dåliga 
programvaror 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 

Tyngden och 
storleken på 
boken 

   
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 
 

Konflikt mellan 
pappersboken 
och e-boken 

 
 

  
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Faktaböcker 
jämfört med 
skönlitteratur 

      
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
Ett X i tabellen betyder inte att temat tas upp bara en gång i den texten utan att temat 
förekommer minst en gång. Dessa olika teman kommer att tas upp i analysen, där också 
betydelsen av varje tema kommer att förklaras närmare. Många texter har teman som inte 
noterats i tabellen ovan, det är bara de som oftast återkommer som har noterats. Det kan också 
vara svårt att se var ett argument börjar och var det slutar, de flyter lätt samman i texten. 
 
• Text 1, 2, 4 och 6 är skrivna av journalister för dagspress, kvällspress och veckopress. 
  
• Text 3 är tagen ur en bok om pappersbokens utveckling historiskt fram till nutid skrivet av 

en professor i litteratur vid Uppsala universitet. 
 
• Text 5 är taget från en vetenskaplig magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap. Denna text är den enda i analysen där hela texten är skriven av en 
kvinna. 

 
• Text 7, 8 och 9 är hämtade från enkätstudier från Kalmar läns bibliotek och eLib.  
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I text 8 och 9 är det användarnas egna argument formulerade med deras egna ord. Vi har tagit 
oss friheten att sätta stor bokstav och kommatecken samt att korrigera mindre stavfel för att 
försöka ge en rättvis bild åt innehållet i argumenten. Vi har varit noga med att dessa 
korrigeringar inte ska påverka budskapet i argumenten. Dessa kommentarer var inte menade 
för publicering när enkäten besvarades och därför lämnas vissa personliga uppgifter inte ut för 
att skydda integriteten hos respondenterna. I dessa texter kan man enbart i vissa citat ana ålder 
och kön på respondenterna. 
 
Gemensamt för alla texter är att vi har känt oss tvingade att ta meningar och rycka dem ur sitt 
textmässiga sammanhang. Detta är en nödvändighet men gör att det oundvikligen blir en svår 
balansgång. Vi har haft ambitionen att isolera argumenten men ändå inte helt förlora textens 
sammanhang och det underliggande budskapet som textförfattaren vill framföra. Hur man än 
försöker så blir detta ett vetenskapligt problem eftersom ingen människa kan vara helt 
objektiv. Där det finns citat i texterna eller om vi behöver förklara någonting, sätter vi 
namnen på de personer som yttrat dessa citat inom klammer och tillägger [ egen anm.]. Där 
dessa namn förekommer är det alltså inte textförfattaren som avses. De kommentarer och 
slutsatser som kommer efter de citerade argumenten under rubriken Egna kommentarer, är 
våra egna slutsatser och är alltså inte direkt tagna från texten.  
 
Teckenförklaringar: 

Argumenten består av urvalda citat från texterna och är uppdelade i nummer och markeras 
med tecknet $. Vi har valt att redovisa argumentcitaten i den ordning som de kommer i de 
ursprungliga texterna. Detta för att lättare ge en bild av hur texten ursprungligen ser ut och för 
att textförfattarens budskap lättare kommer fram då. Budskapstruktur betyder att argumenten 
som valts ut ska spegla textens originalstruktur och ta fram textförfattarens budskap med 
texten. Textrubrik är den ursprungliga rubriken eller underrubriken som till exempel artikeln 
har. 

5.1 Text 1  
 
BUDSKAPSTRUKTUR Dagens Nyheter 06/12-02 Antal $ 17 

Textrubrik: E-böcker dyra för Biblioteken. 

$ 1 Utlåningen av e-böcker har kommit i gång. Samtidigt finns det kritik mot 
systemet: och i framtiden kan biblioteken tvingas ta betalt för sina utlån. 

$ 2 Utlåningen är fortfarande marginell men stiger för varje månad. Främst är det 
utlandssvenskar och handikappade som väljer att ladda hem någon av de 200 
böcker som biblioteket erbjuder i digital form. 

$ 3  Än så länge är utbudet är ganska begränsat, men bland titlarna finns såväl Liza 
Marklund som Homeros. 

$ 4  Utlåningen sker i samarbete med företaget Elib, som även säljer e-böcker på 
Internet, och för varje utlån betalar biblioteket 20 kronor till förlaget. 

$ 5  En fördel är att det inte finns några begränsningar för hur många personer som 
kan låna en enda bok samtidigt, … 

$ 6 …till nackdelarna hör att det inte går att kopiera eller skriva ut en enda rad ur e-
boken. 
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$ 7  Och när lånetiden går ut efter tre veckor måste boken lånas om, vilket innebär 
ytterligare en utgift för biblioteket. 

$ 8 Mats Dahlström är doktorand på Bibliotekshögskolan i Borås och har forskat om 
digitaliserad litteratur. Han tycker att e-boken som den ser ut idag är en dålig 
lösning. 

$ 9 - Det här är en förlagsstyrd produkt. Biblioteken ska inte rusa in ett sådant här 
samarbete och teckna ofördelaktiga avtal. [ Dahlström, egen  anm.] 

$ 10 Mats Cavallin på Göteborgs universitetsbibliotek, menar att det är svårt att hitta 
ett system där man kan ta betalt för digitala texter. 

$ 11 …- man försöker att tillverka en textfil som inte går att kopiera skriva ut eller 
mångfaldiga på något vis. Och det begränsar mediets möjligheter oerhört. 
[Cavallin, egen anm.] 

$ 12 - Ett annat problem med det här systemet är att vi kommer inte att ha råd att låna 
ut hur många böcker som helst om det blir populärt med elektroniska böcker. 
[Cavallin, egen anm.] 

$ 13  - Om biblioteken ska betala till förlagen utifrån antal utlån tappar vi till slut 
kontrollen över våra egna utgifter. Det kan leda till att vi måste begränsa 
tillgången till vissa böcker, säjer Mats Cavalin. 

$ 14  … - först behövs ju tekniken som gör den digitala läsningen till ett behagligt 
alternativ. [ Cavallin, egen anm.] 

$ 15 Men på Stockholms universitetsbibliotek har man redan tagit konsekvenserna av 
en begränsad budget. Här pågår ett pilotprojekt där studenter får köpa sig 
tillgång till kurslitteratur i e-boksformat. Ett dygns läsning kostar 35 kr och för 
en hundring får man fem dygns läsning. 

$ 16  - I vanliga fa ll har vi två böcker, och 50 studenter som vill låna dem. Och 
eftersom det är omöjligt för biblioteket att betala för alla de böcker som behövs 
var det här en bra lösning. [ Projektledare Wilhelm Widmark på Stockholm 
universitets bibliotek, egen anm.] 

$ 17  - Även om det blir en kostnad för studenten blir det ju billigare än att köpa eller 
kopiera kurslitteraturen.[ Widmark, egen anm.] 

 
Egna kommentarer till text 1 

Huvudtesen i Text 1 är att det kan bli för dyrt  för biblioteken att låna ut e-böcker med det 
system som finns nu, och detta kan tvinga biblioteken att börja ta betalt för tjänsten. 

Argument som stöder tesen är: $ 1, 4, 7, 8, 9, 12, 13.  

På flera ställen tas följande motargumentet upp, att e-boken ännu inte är så populär att det är 
aktuellt att ta betalt. 

Detta argument finns i: $ 2, 3, 8, 11, 14. 

Detta motargument får svar genom exemplet med Stockholms universitet som redan börjat ta 
betalt för kurslitteratur. 

Dessa argumentexempel finns i: $ 15, 16, 17. 

På några få ställen tas argument som talar för e-böcker upp. 
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Dessa argument är $ 5 och delvis 2 och 3.  

5.2 Text 2  
 
BUDSKAPSTRUKTUR Expressen, GT, Kvällsposten 08/01-01 Antal $ 20 

Rubrik: Böckernas krig har startat. Den nya e-boken utmanar upphovsrätten. 

$1 Efter Napster har e-boken blivit det senaste slagfältet för kriget om 
upphovsrätten. 

$ 2 [Den ryske programmeraren Dmitr Skylarov, egen amn.]… arresterades för 
copyrightintrång efter ett tips från programföretaget Adobe. Skylarov jobbar för 
ett ryskt företag som säljer ett program som gör det möjligt att låsa upp 
kopieringsskyddade pdf-filer, ett e-boksformat som Adobe har utvecklat. 

$ 3 Gripandet ledde till högljudda protester från yttrandefrihetsförkämpar som 
organisationen Electronic Frontier Foundation (EFF) och från horder av 
hackare, e-bokentusiaster och nätskallar. 

$ 4 Men medan många av dem [se $ 3, egen anm.] ser Dmitr Sklyrarov som en 
hjälte är författare, förläggare och andra kommersiella aktörer oroliga för att de 
inte ska kunna försvara sina texter från att distribueras illegalt.  

$ 5 - Att sälja program som kan öppna krypterade e-böcker är inte en allmännyttig 
verksamhet, lika lite som om man skulle dela ut nyckeln till en bokhandel eller 
ett bibliotek menar Pat Schroeder från den amerikanska förläggarföreningen.      
- Det underlättar bara stöld och minskar chanserna att e-böcker blir ett populärt 
format. 

$ 6 Även om de piratkopierade böckerna på nätet är betydligt färre än mp3-filerna 
så går många populära författares hela produktion att få tag på, bland annat i 
nyhetsgrupper på Usenet, på Hotlineserverar och på chattkanaler via IRC. 

$ 7  Det som hittills har hindrat utvecklingen är att det är betydligt mer arbetsamt att 
skapa en piratkopia av en bok än det är att kopiera en låt från en cd. Finns inte 
boken i en elektronisk version måste man scanna in den i datorn, uppslag för 
uppslag, och sedan rätta till alla fel som uppstår. 

$ 8 Det är rädslan för en Napster- lik utveckling som gjort att förlagen har utvecklat 
kraftfulla kopieringsskydd. 

$ 9 Eric Liedberg, förlagschef på Nordstedtkoncernen e-boksförlag e-pan, menar att 
man har väntat länge på att något sådant här ska hända. – Det är tråkigt att det 
ska hända innan marknaden kommit i gång. E-bokbranschen är ännu i sin linda 
och det är stor risk att vi tappar entusiasmen. Och ingen retorik i världen kan 
dölja att det faktiskt är fråga om stöld. 

$ 10 E-böcker skyddas av upphovsrätten precis som vilken tryckt bok som helst. 

$ 11 Lagstiftningen om upphovsrätt var ursprungligen till för att för att skydda och 
belöna kreativt arbete. Men nu har den istället förvandlats till ett vapen att slå 
vanligt folk i skallen med, menar många kritiker.  

$ 12 Linus Walleij före detta hackare och författare till boken ”Copyright finns inte” 
är en av dessa kritiker. Han tycker inte att det är rimligt att e-böckerna 
förvandlats till små digitala fästningar.  
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$ 13 - Problemet med e-böcker är att de saknar en del av den vanliga bokens 
egenskaper, menar Walleij. De går inte att sälja och köpa i andra hand, man vet 
inte när man köper en e-bok om man kommer att kunna läsa den om fem år. 
Ändå så kostar de ofta lika mycket som en tryckt bok. 

$ 14 Om e-böcker kopieras och sprids hur som helst är risken stor att man börjar 
använda e-boksformatet mest i marknadsföringen kring en bok. Det vill säga 
publicerar kortare utdrag utan större värde. 

$ 15 På nätet finns en tradition som säger att information vill vara fri, att det inte ska 
vara möjligt att ta betalt för kunskap. 

$ 16 Konflikten kring e-böcker beror på att man har olika syn på den digitala 
kulturen, tror Linus Walleij. Medan de flesta av oss beter oss ungefär som när vi 
besöker ett bibliotek när vi rör oss på Internet vill bokbranschen skapa den 
digitala bokhandeln. Ändå är det skapandet av elektroniska bibliotek som 
enklast skulle slå undan fötterna på piratverksamheten. 

$ 17  - Upprördheten handlar nog inte om att vi läser gratis: alla lånar på vanliga 
bibliotek utan att tycka att det är konstigt. Om e-böcker skulle finnas på 
bibliotek i versioner som du kan få låna ett par månader skulle det inte finnas 
någon anledning att knäcka krypteringar. [Walleij, egen anm.] 

$ 18 Men det finns samtidigt inget som säger att inte utlåningsversionerna av 
böckerna kommer på drift. [Liedberg, egen anm.] – Det är ju inte svårare att 
knäcka en lånad bok än en som finns till försäljning. Och frågan är vem som 
tjänar på piratkopieringen. 

$ 19 - Det är alltför lätt att säga att man slåss mot företagens profithunger när man 
knäcker krypteringar och sprider skyddat material. …- Chansen att e-boken blir 
en stark och levande kulturform minskar betydligt. [Liedberg, egen anm.] 

$ 20 - Upphovsrätten var från början inte tänkt att hindra privatpersoner att kopiera 
texter för eget bruk för sin intellektuella utveckling. Den är inte utformad för 
användarna längre, utan för storföretagen. [Walleij, egen anm.] 

Egna kommentarer till text 2 

Huvudtesen i Text 2 är att e-boksbranschen hotar att knäckas av hackare och att e-böcker  
börjar spridas olagligt via Internet vilket gör att hela e-bokens framtid hotas. 

Argument som stöder tesen är: $ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 19. 

Motargumenten mot tesen bygger på att information ska vara fri och att den vanliga 
användaren har blivit ett offer för storföretagens girighet. 

Dessa argumentexempel (contra-argument) finns i: $11, 12, 13, 15, 17, 20. 

Det förekommer dessutom några fåtal $ som inte direkt kan kallas argument utan som mest är 
medtagna för att ge en bakgrund till de argument som följer. Vi ansåg att dessa var viktiga för 
att läsaren ska förstå textens uppbyggnad och huvudtes.  

Vi kan nämna $ 2 som ett exempel på ett sådant. 

Text 2 är skriven innan e-boksutlåningen på svenska folkbibliotek började vilket kan märkas i 
texten. Därför stämmer inte $16 och 17 då bibliotek som lånar ut e-böcker redan finns. 
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5.3 Text 3  
 
BUDSKAPSTRUKTUR Svedjedal (2001, s. 80-87) Den sista boken Antal $ 21 

Rubrik: Sista kapitlet i del 1, Den sista boken 

$ 1  Är datorerna Den Sista Boken? De kan lagra enorma mängder data och köra 
program för att söka igenom och analysera stora mängder information. 

$ 2 Allt detta gör att datorerna tycks hota att svälja boken (och alla andra medier). 
Då skulle datorerna bli mediernas medium - Den Sista Boken, Den Sista Radion 
och Den Sista Tv:n i en enda apparat 

$ 3 Boken och skriftkulturens framtid lär ligga på andra ställen än enbart i 
trycksvärtans, papperets och pärmarnas land.  

$ 4 Den bokliga kulturen har ständigt muterats för att överleva i nya mediala 
miljöer. Bruket av papper, flyttbara typer och automatiska tryckpressar hjälpte 
en gång till att rationalisera tillverkningen av codex-böcker, detta för att den 
bokliga texten skulle kunna spridas till fler. 

$ 5  Under 1990-talet lanserades olika slags e-böcker (så kallade »läsplattor») 
Rocket eBook och Soft-Book. De är bärbara apparater med ett läsfönster där text 
och illustrationer syns på samma sätt som på en boksida. … Jämsides med dem 
kom också flera typer av handhållna små datorer. (Palm Pilot, Pocket PC och 
andra) som förutom text också kan förmedla musik och rörliga bilder. 

$ 6 De kan rymma textmängder motsvarande hundratals böcker och väger ungefär 
lika litet som ett tredeciliters mjölkpaket. 

$ 7 Sådana apparater kostar från ett par tusen kronor och uppåt och när detta skrivs 
finns redan tusentals verk tillgängliga för dem – verk som tidigare givits ut som 
pappersböcker. 

$ 8 Alla dessa apparater vill lösa pappersbokens problem på ungefär samma sätt. De 
är portabla, hanterliga hjälpmedel där texter kan laddas ner i ett rymligt minne 
och där en skärm visar en sida åt gången… 

$ 9  Men i bästa fall är de ett försök att apa efter pappersboken. 

$ 10 De kan konkurrera med boken genom att vara en apparat som erbjuder mer än 
den tryckta boken – en skivspelare, anteckningsbok, tidning och bok i ett. 

$ 11 För att de ska bli ett verkligt alternativ till boken måste dock e-böckerna, som 
Fredrik G. Kilgour påpekar, uppfylla högt ställda praktiska krav.  

$ 12 De bör erbjuda bättre läsbarhet än de flesta böcker. Skärmen ska rymma minst 
femhundra ord. E-boken ska väga mindre än en genomsnittlig roman. Den ska 
kunna hållas och skötas med en hand. Inköpskostnaden ska vara lägre än för en 
ny roman. Och den ska när som helst kunna kopplas upp mot stora databaser för 
att ladda ner nya texter. 

$ 13 (Till det kan läggas att de rimligen ska ha bra anordningar för uppladdning och 
vara möjliga att läsa i solsken.) Innan e-böckerna uppfyller de här kraven förblir 
de lyxleksaker. 



   57 

$ 14  Mikrofilm, Memex, digital hypertext – tillsammans liknar utvecklingen av dessa 
tankar ett försök att i ultrarapid förstöra en pappersbok. Först slits pärmar bort. 
Sedan rivs avsnitt loss så att de enklare kan läggas bredvid varandra. Till sist 
klipps sidorna sönder i små bitar, konfetti av text för läsaren att blanda efter eget 
behag. 

$ 15 Våren 1999 publicerade Stephen King en ny spökhistoria på Internet, Riding the 
Bullet. Den kunde antingen laddas ner på en persondator eller på en handhållen 
dator. Efter första dagen hade förlaget fått 400 000 beställningar! 

$ 16 Enligt en undersökning från sommaren 1999 publicerade flera tusen svenskar 
redan då dikter på Internet. 

$ 17 Pappersboken kommer knappast att utrotas av hypertexten eller de digitaliserade 
formerna, lika lite som den tidigare slogs ut av filmen, grammofonen, radion, 
tv:n, videon eller cd-spelaren.  

$ 18 Listan över pappersbokens fördelar är välbekant men relevant. Den är enkelt 
bärbar, textuellt stabil, slitstark, enkel att anteckna i och i bästa fall vackert och 
särpräglat formgiven. 

$ 19 Dessutom har den litterära världen byggt upp sofistikerade system för urval, 
kvalitetskontroll och redigering – procedurer som ofta saknas i den datorvärld 
som är ett intellektets Vilda Västern. 

$ 20 Men de [elektroniska texter, egen anm.] imponerar inte så mycket på den gestalt 
som vi kan kalla Bokmänniskan – en person som inte alls behöver vara bibliofil 
eller boksamlare, men som lärt sig älska pappersböckerna. Bokmänniskan älskar 
dem för deras skönhet, hanterlighet och vardaglighet, för deras mängd, 
tillgänglighet och typografiska individualitet, för att de är lätta att anteckna i och 
enkla att kopiera ur, för deras lukt och för tyngden av dem i handen. 

$ 21 Den Sista Boken? [Internet, egen anm.] Via den har Bokmänniskan genom åren 
beställt mängder av pappersböcker. 

Egna kommentarer till text 3 

Huvudtesen i Text 3 är att pappersboken visserligen har fått en konkurrent i digitala texter, 
men att det inte kommer att hota pappersboken som överlevt andra tekniska revolutioner. Här 
ser man tydligt att författaren bygger på en konflikt mellan den digitala boken och den 
traditionella pappersboken. 

På flera ställen tas de positiva argumenten för e-böcker upp. 

Dessa argument finns i: $ 1, 5, 6, 8, 10, 15, 16. 

En hotbild mot pappersboken målas upp i ett flertal argument. 

Dessa argumentexempel finns i: $ 2, 3, 9, 11, 13, 14, 17, 21. 

Pappersbokens fördelar tas upp i några argument. 

Dessa argumentexempel är: $ 17, 18, 19, 20. 

Exempel på känslomässiga argument kan nämnas i $: 2, 14, 17, 20. 
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5.4 Text 4  
 
BUDSKAPSTRUKTUR  tidningen VI ( 15-02-01) Antal $ 18 

Rubrik: Tusen böcker med på resan. 

$ 1 När teknik, kopieringskydd och annat utvecklas kan e-boken bli ett fiffigt och 
användbart komplement till pappersboken. 

$ 2 Nästan alla böcker föds i en dator. Även om de skrivs på en mekanisk gammal 
Halda så ryker de in i förlagens datorer. 

$ 3 En e-bok trycks inte, den står aldrig på en hylla i bokhandeln. Den medför inga 
lagerkostnader, inga pärmar, inget porto och andra frakt- och 
hanteringskostnader, den ser med suverän likgiltighet på utvecklingen av 
papperspriset,… 

$ 4 Men e-boken hör framtiden till. 

$ 5 E-bokskonsumenten får nöja sig med att läsa antingen på datorn hemma eller på 
en handdator, en mindre variant av en persondator, med begränsad prestanda 
och litet läsfönster. 

$ 6  En e-bok i en handator kan man läsa utan att tända en lampa, meddelar Sofie 
Göransson på Bonniers e-boksavdelning. Något som kan vara till glädje för 
invånare i dubbelsäng, där den ena parten har sena läsvanor och den andra vill 
sova.   

$ 7 Vill man kan man föra över boken till en handdator, och läsa den på bussen. 
Eller också kan man skriva ut den på en skrivare och förvandla den till en 
pappersbok. 

$ 8  För närvarande har man problem med kopieringskydd, kryptering, koder eller 
vad man nu försöker med. 

$ 9  Man kan ju tänka sig att en person köper en bok och sedan kopierar den och 
skickar omkring den till alla som vill ha eller rent av erbjuder den till 
försäljning. (Vilket för all del kan göras även med en pappersbok). 

$ 10 Nu finns det folk som ägnar halva sin tid åt att knäcka koder och bryta ner 
kopiespärrar. … Och lagstiftningen släpar efter. 

$ 11 Inte heller har man fått fram någon  behändig läsplatta. De som finns (dock ej i 
Sverige) heter Rocket e-book och Softbook, och är tunga och dyra (2000-6000 
kr) och duger enbart till e-böcker. 

$ 12 En handdator kostar alltifrån 1500 kr till 15 000. Med en sådan kan e-boken bli 
högst användbar. En handdator kan ha frimärksstora disketter, så kallade 
flashcard. 

$ 13 En sådan diskett rymmer vid pass 300 normalromaner (enbart text). Åker man 
på semester kan man i ett litet kuvert i bröstfickan ha tio sådana disketter och 
alltså landa på en avlägsen strand, medförande 3000 romaner, mer än nog för 
den längsta semester.  
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$ 14 Inför en resa kan man till exempel ladda sin handdator med ett större antal 
guideböcker, en kokbok för tillredning av lokala delikatesser, en bok som 
skildrar resmålets historia och annat man kan behöva, vinguide, till exempel. 

$ 15 Men e-boken bjuder fler möjligheter i framtiden. Kanske vill man köpa bara ett 
kapitel ur en handbok? Går bra. Kanske vill man bara köpa en novell ur en 
samling? Går bra. Förlagen kan i princip sälja hur lite text som helst per tillfälle. 
Detta kan ha stort värde för studenter som kan plocka ihop hela sin 
kurslitteratur, bestående av längre eller kortare utdrag ur en hel radda 
fackböcker. 

$ 16 Kanske kommer e-boken att få sin största betydelse på fackboksområdet, 
allehanda vetenskapliga och politiska rapporter, enkäter, handböcker, 
uppslagsverk som är ständigt aktuella och uppdaterade, med mera. Bilder och 
ljud kan även tillhandahållas, kartor, ritningar, filmsnuttar, med mera. 

$ 17 Redan ger handdatorer och läsplattor läsaren möjlighet att stryka under, göra 
anteckningar i marginalen, markera hur långt man hunnit, hoppa fram och 
tillbaka i boken och mellan böckerna. Att ändra typsnitt och bokstävernas 
storlek kommer också att vara möjligt. 

$ 18  Det görs försök att få bort den trista känslan av flimrande skärm på läsplattorna. 
Elektroniskt bläck och elektroniskt papper är två projekt, bläcket finns redan.  

Egna kommentarer till text 4 

Huvudtesen i Text 4 är att e-boken hör framtiden till, att tekniken blir allt bättre och att e-
boken håller på att utvecklas till ett användbart komplement till pappersboken. 

Argument som stöder tesen är: $ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

Huvudargumenten mot tesen bygger på att tekniken inte riktigt håller ännu och att 
kopieringskyddet inte är tillräckligt bra. 

Dessa argument redovisas i: $ 5, 8, 9, 10, 11, 18. 

5.5 Text 5 
 
BUDSKAPSTRUKTUR Magisteruppsats: Biblioteket, bibliotekarien och e-boken. 
Ljusberg, M. ( 2002 s. 47-48) Antal $ 8 

Rubrik: E-bokens för- och nackdelar 

$ 1 Under intervjuerna kom några övergripande för och nackdelar fram. En fördel 
med e-boken är den automatiserade logistiken som kan rationalisera 
bibliotekariearbetet betydligt. 

$ 2 Böckerna har också evig livslängd i motsats till pappersböcker som lätt slits. 

$ 3 De mervärden en e-bok kan erbjuda är också en klar fördel med denna 
publiceringsform. Läsaren har möjlighet att sätta bokmärken, stryka under, göra 
anteckningar i marginalen och ändra typsnitt och textstorlek. Texten är ofta 
också sökbar. 

$ 4  Tillgängligheten är en annan fördel de intervjuade bibliotekarierna tar upp. 
Boken finns alltid på plats och är lätt att ta med sig.  
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$ 5 Många av dessa fördelar blir dock nackdelar eftersom tekniken fortfarande är 
något svajig. Tillgängligheten är till exempel inte så stor som man skulle önska. 
Dessutom medför upphovsrättslagstiftningen att titlarna i vissa system bara kan 
lånas av en låntagare åt gången. 

$ 6 Tekniken och läsverktygen ses fortfarande som nackdelar. Läsverktygen lämnar 
fortfarande mycket att önska både när det gäller utformning och läsupplevelse. 

$ 7 Dessutom tar flera av de jag intervjuat upp frågan om det möjligen kan vara 
skadligt att läsa långa texter från en skärm. Detta är dock något 
intervjupersonerna tror kommer att ordna sig inom en snar framtid. De är 
medvetna  om att det är en ny teknik som fortfarande har barnsjukdomar. 

$ 8 Andra problem jag utläst från intervjuerna är lagrings- och arkiveringsfrågan. 
Biblioteken frågar sig vad som händer om e-boksleverantören till exempel går i 
konkurs. Försvinner böckerna då? 

Egna kommentarer till text 5 

Det finns ingen direkt huvudtes i text 5 utan författarna vill objektivt försöka redovisa både 
positiva och negativa argument om e-böcker. 

De argument som talar om fördelarna med e-böcker är: $ 1, 2, 3, 4. 

De argument som talar om e-böckers nackdelar är: $ 5, 6, 7, 8. 

Argumenten $ 5 och 7 är mycket ambivalenta i sin inställning, då de antyder både för- och 
nackdelar på samma gång vilket gör dem svåra att analysera. 

5.6 Text 6  
 
BUDSKAPSTRUKTUR Göteborgsposten (29-03-04) Antal $ 16 

Rubrik: E-böckerna får allt fler läsare 

$ 1 Hittills i år har drygt ungefär 16 000 e-böcker laddats ner. Skönlitteratur är mest 
populärt, även om intresset för fackböcker blir allt större. 

$ 2 I dagsläget erbjuder biblioteken närmare 600 titlar, varav cirka 200 är 
skönlitteratur. Det är alldeles för lite, enligt Hannah Lindberg, civilingenjör på 
Volvo som lånar [e-böcker, egen anm.] böcker på Partille bibliotek,… 

$ 3 Med hjälp av nya läsvänliga program går det också att läsa skönlitteratur 
framför datorn liksom på många mobiltelefoner, men handdatorn har visat sig 
vara mest populär. 

$ 4 - Boken måste gå att ta med sig. Handdatorn kan du ha i sängen, på bussen eller 
tåget. Jag skulle aldrig sätta mig framför en dator och läsa en bok, säger Hannah 
Lindberg. 

$ 5 Även om priset för en e-bok är betydligt lägre jämfört med en pappersbok, 40 
till 150 kronor, är marginalen ungefär den samma för förlagen, efter det att 
kostnaderna för tryck och distribution är betalda.  

$ 6 Försäljningen är dock än så länge modest. Mer än 95 procent av alla 
nedladdningarna sker via bibliotekens hemsidor,… 

$ 7 Biblioteken kan låna ut hur många exemplar av en e-bok som helst samtidigt. 
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$ 8 Det är gratis att låna e-böcker, som är tillgängliga dygnet runt på bibliotekens 
hemsidor. Risken för förseningsavgift är också borta. 

$ 9 Boken som ett fysiskt föremål är inget som Hannah Lindberg sätter något större 
värde på. – Det är dyrt att köpa böcker. För mig som läser en hel del skulle det 
handla om mycket pengar, som jag hellre lägger på annat, som ridning. 

$ 10 Däremot tror hon inte att e-boken kommer att ersätta pappersboken. – Just det 
där att ha böckerna i sin bokhylla är en känsla som många människor tycker är 
skön. Det är långt ifrån alla som har behov av en handdator. [Lindberg, egen 
anm.] 

$ 11 Enligt Horace Engdahl, Svenska Akademins ständige sekreterare, handlar det 
om den fysiska bokens magi. – Trots allt är boken en genial uppfinning, som 
cykeln eller så där, den går inte att förbättra. Jag tror att människor inom 
överskådlig framtid kommer att uppfatta boken som det bekvämaste sättet att 
hantera texter. Men den kommer att kompletteras av e-böcker. 

$ 12  Att läsa storsäljare som Jan Guillou, Leif GW Persson, Liza Marklund och Anne 
Holt på skärm går an. Poesi fungerar däremot sämre, enligt Horace Engdahl. – 
Tomas Tranströmer som e-bok tror jag inte på. Lyrik på skärm känns svårt, 
säger Horace Engdahl. 

$ 13 Horace Engdahl pekar däremot på andra fördelar med e-boken för litteraturen. 
Genom e-bokens sökmöjligheterna underlättas forskning. – Skulle man 
digitalisera Erik Beckman är det ganska troligt att man efter hand skulle få en 
del forskning om honom, helt enkelt for att hans verk blir mycket lättare att 
analysera. 

$ 14 Svenska Akademin har nyligen inlett ett samarbete med Kungliga Biblioteket i 
Stockholm, och Göteborgs universitet för att bygga upp en enorm databas med 
viktig svensk litteratur, som ska vara tillgänglig för alla på nätet. Det beräknas ta 
20 år innan den så kallade Litteraturbanken är klar. 

$ 15 En del praktiska problem återstår dock, bland annat upphovsrätten för nya verk. 
Horace Engdahl betecknar signalerna från förlagen och Författarförbundet som 
försiktiga men inte helt avvisande. 

$ 16 - De flesta böcker säljs bara några månader efter att de har kommit ut. Min 
bedömning är att förlagen är mest ängsliga. Jag tror att de fortfarande funderar 
över e-bokens konsekvenser. [Horace Engdahl, egen anm.] 

Egna kommentarer till text 6 

Huvudtesen i Text 6 är att e-böcker blir allt populärare och har kommit för att stanna. 

Argument som stöder tesen är: $ 1, 2, 3, 13, 14. 

På flera ställen tas möjligheten med att låna e-böcker på biblioteket upp. 

Dessa argumentexempel finns i: $ 2, 7, 8. 

Flera argument talar om fördelar med känslan av pappersböcker i motsats till e-böcker. 

Dessa exempel finns i: $ 10, 11, 12, 13. 



   62 

 

5.7 Text 7  
 
BUDSKAPSTRUKTUR Enkätsvar: Kalmar län och e-boken (2002) Antal $ 15 

Rubrik: Kalmar län och e-boken (fria kommentarer i en enkät) 

$ 1 Ett både trevligt, bra och praktiskt sätt att låna böcker på. Barnböcker däremot 
skulle jag inte låna via Internet. Att läsa högt för min 6-åring framför datorn, 
skulle inte kännas bra, då vill jag förmedla en riktig bok-känsla som man bara 
kan få från en bok. E-böcker är bra för vuxna och säkert också för läskunniga 
barn. 

$ 2 Jätteskönt att slippa stressa till biblioteket för att låna en bok. 

$ 3 Jättebra! Äntligen kan man låna böcker som annars alltid är utlånade. Bra 
initiativ. Vill gärna se fler titlar. Både svenska och utländska. 

$ 4 E-böcker lämpar sig bäst som faktaböcker. Typ ”plantera blommor2 eller 
tekniska böcker ”Visual Basic 6.0” 

$ 5 Fast det är ju inte som en vanlig bok….men ett bra alternativ… 

$ 6 Har problem med att ladda ner e-böcker till min pocketPC 

$ 7 Det är första gången jag försöker detta, men jag kommer inte vidare efter att ha 
knappat in mitt lånenummer. [vidare beskrivning, egen anm.] 

$ 8 Ögonen svider oerhört! 

$ 9 Absolut inte bra för ögonen, då de svider och det är omöjligt att läsa ut en 
deckare direkt, utan man måste vila ett antal gånger, ibland tom vila ögonen 
över natten. Allt detta är väldigt frustrerande när man är en ”bokmal”. 

$ 10 Bara gamla stofiler är emot sådant här, och de kommer ändå att dö snart. 

$ 11 Tycker att det fungerar alldeles utmärkt till handdator som jag ser som enda 
alternativ om det inte är en fackbok/ referenslitteratur. En handdator med dubbel 
skärm vore utmärkt, men då blir det en ”pryl” till. 

$ 12  Boken är alltid med utan att utan att ta plats eller väga det minsta kilo. På 
semestern var det otroligt behändigt. Önskar mig många fler skönlitterära titlar 
och att fler bibliotek börjar låna ut e-böcker.  

$ 13 Jag läser på handdator. Bra att man kan anpassa storleken på typsnittet. Man 
behöver inte störa sin sängpartner med tänd läslampa. Boken tar mindre plats. 
Bok och arbetsredskap är samma. MEN jag vill kunna se på handdatorn hur 
länge jag har lånat boken så att jag inte helt plötsligt står där utan bok långt ifrån 
en internetuppkoppling. 

$ 14 Lätt att ta med på resor. Måste man ha en utlåningsgräns på 5 e-böcker? 

$ 15 Helt perfekt eftersom man alltid har med sin handator/telefon och den är mindre 
skrymmande än en vanlig bok. 
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Egna kommentarer till text 7 

Det finns ingen huvudtes eftersom dessa synpunkter kommer från olika användare. Det finns 
dock vissa teman som återkommer. Här finns både positiva och negativa argument om 
användningen av e-böcker. 

På två ställen tas argumentet upp att det svider i ögonen av att läsa på skärmen. 

Dessa argument finns i: $ 8 och 9. 

På fyra ställen tas argumentet upp att det inte tar någon plats med e-böcker. 

Dessa argumentexempel finns i: $ 12, 13, 14, 15. 

På några ställen tas argumentet upp att e-böcker inte passar så bra till skönlitteratur eller 
barnböcker. 

Dessa argument finns i: $ 1, 4 och delvis 11. 

De argument som talar för e-boken är: $ 2, 10, 12, 15. 

De argument som talar mot e-böcker är: $ 6, 7, 8. 

5.8 Text 8 
  
BUDSKAPSTRUKTUR eLib, ett urval av 327 enkätsvar (2001) Antal $ 22 

Rubrik: Är det något som du tycker är särskilt dåligt med bibliotekets e-bokstjänst? 

$ 1 21 dagar är för kort tid för att läsa en e-bok. Det är mycket irriterande när 
lånetiden går ut och man är ute och reser. 

$ 2 Att Adobe reader är krångligt. Efter en ominstallation av programvaran i datorn 
är det omöjligt att aktivera programmet. Jag har nu installerat  Mobipocket. Men 
två misslyckade nedladdningar av böcker till Adobe gör att jag inte kan göra nya 
lån förrän om en vecka vilket är , milt uttryckt, irriterande. 

$ 3 Att det kan vara lite komplicerat att ställa in ljusstyrkan på skärmen så att det 
känns bra för ögonen. 

$ 4  Att e-böckerna inte finns med i bibliotekens katalog. Lätt att glömma att de 
finns! 

$ 5 Att endast låna 3 böcker per vecka är för lite. Vad är orsaken till detta. Ett 
vanligt lån på bibliotek har väl inte dessa inskränkningar! 

$ 6  Att man inte kan skriva ut. 

$ 7 Att man inte kunde ladda ner e-böcker i slutet av december för att kvoten var 
full! E-böcker kan ju hur många som helst läsa samtidigt!!! 

$ 8 Begränsat utbud kvalitetslitteratur. Det kommer inte nya titlar så ofta. Mycket 
krånglig låneprocedur, för många nummer/bokstäver att uppge. 

$ 9 Det kan vara lite tungt att läsa i en telefon men det går. 

$ 10 Det är väldigt enerverande att avstavningen i handdator-eböckerna  är så usel! 
Det är faktiskt därför jag letade upp ett sätt att ge feedback. Jag har irriterat mig 
på det länge nog nu. Risken är ju att unga inte lär sig språket korrekt.  
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$ 11 Då man har modem kan det bli DYRT att ladda ner läsaren speciellt till 
PC/MAC, Biblioteket borde tillhandahålla en cd till självkostnadspris. Det 
skulle antagligen öka användningen enormt. Det skulle finnas möjlighet att testa 
en e-bok via någon dator på Biblioteket annars kommer bara tekniksugna att ta 
till sig möjligheterna eftersom det inte var helt enkelt att komma igång med allt 
runt. 

$ 12 E-böcker har en nackdel som jag ser det och det är att man måste sitta framför 
en dator och läsa. I och med att man inte kan ladda ner boken till fler än en dator 
blir man väldigt låst vid ett ställe. [Om man har stationär dator, egen anm.] Jag 
förstår varför detta system finns men kanske skulle man kunna utveckla 
systemet så att man kan växla dator med hjälp av lånekortsnumret och kanske ett 
lösenord. 

$ 13 Eftersom jag tycker att det gåt fortare att läsa en e-böcker i jämförelse med 
pappersböcker så vill jag kunna låna fler än 3 E-böcker på en 7-dagarsperiod. 
Varför har ni denna konstiga begränsning? 

$ 14 Ett totalt onödigt system, vem vill ligga med en dataskärm i händerna i sängen 
eller i hängmattan. Vissa idéer behöver inte kläckas. 

$ 15 För lite information utåt. Jag visste inte om detta trots att man är Ume bo. Satsa 
även på mer info till de som har ”smarta” telefoner. Ex:  SonyEricsson P800 
/NOKIA 7650. – Där kan man även använda mobipocket reader, detta står det 
inget om på er hemsida. Detta är nästa steg för att få folk att läsa mer böcker! 
Vore även kanon om man kunde ”wappa” från telefonen till er hemsida när man 
är på resande fot! 

$ 16 Läsa från dator är inte bra för ögonen. Jag får huvudvärk när jag läser lite längre 
från dator. Jag vill gärna läsa från regulär boken. Jag skulle använda e-boken 
bara om det är nödvändigt. 

$ 17 Man kan endast låna 10 böcker under en 30 dagars period. För mig som är en 
riktig bokmal är detta ett stort hinder!!! 

$ 18 Nej, det är OK. Men att läsa böcker på skärmen är verkligen obekvämt; 
skönlitteratur torde därför inte passa så väl till detta läsningsätt. Facklitteratur att 
bläddra i på datorn är däremot bra. 

$ 19 Nej inte med tjänsten men det går aldrig att jämföra den elektroniska boken med 
en tung boks sköna pappersbläddring… 

$ 20  Nää de tycker jag inte. Det enda skulle vara att det är svårt att hitta böcker att 
läsa när man inte vet vad man är ute efter riktigt. Jag menar på bibblan kan man 
ju dra runt och småläsa på böckernas baksida, men här måste man veta lite mer 
vad man är ute efter. 

$ 21 Utbudet måste bli mycket bättre för att få upp intresset för denna mycket goda 
idé. Jag tror att fackböcker är det som kommer att vara det som folk är mest 
intresserade utav. Detta p.g.a att man här kanske behöver ha fram uppg. snabbt 
samt att det passar väldigt bra att bläddra bland fakta i. 

$ 22 Verkar krångligt att läsa. Man sitter ju inte särskilt skönt vid datorn, jämfört med 
när man kan krypa upp i soffan och läsa en pappersbok. Dessutom ökar det ju 
tiden man sitter vid datorn, som tröttar ut ögonen fortare och ger förlängd 
strålningstid, vilket oroar mig i denna datorvärld. 
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Egna kommentarer till text 8 

Det finns ingen huvudtes i text 8 eftersom dessa synpunkter kommer från olika användare. 
Men alla argument är egna erfarenheter av det dåliga med lån av e-böcker. Dessa negativa 
argument kan inte enbart ses som negativa, eftersom så många användare i text 8 efterfrågar 
mindre begränsningar i utlåningen och större utbud. I grunden verkar de istället vara positiva 
till e-böcker. 

Det finns vissa teman som ofta återkommer. 

På fyra ställen tas argumentet upp att det gör ont i ögonen av att läsa på skärmen.  

Dessa argument finns i: $ 3, 16, 18, 22. 

Några argument bygger på att man får för få lån per vecka eller månad. 

Dessa argumentexempel finns i: $ 2, 5, 7, 13, 17. 

På några ställen tas argument om problem med tekniken upp t ex bristfälliga program mm. 

Dessa argument finns i: $ 2, 10, 11, 22. 

Många tyckte att det största problemet med e-böcker var att det fanns för lite böcker att vä lja 
på. Vi tog inte med så många exempel på detta då det inte egentligen handlar om e-boken som 
fenomen utan på att e-böcker inte funnits så länge på biblioteken och att utbudet därför inte 
har hunnit bli så stort. 

Några exempel på detta argument har vi tagit med i $ 8 och 21. 

5.9 Text 9 
 
BUDSKAPSTRUKTUR eLib, ett urval av 363 enkätsvar (2001) Antal $ 26 

Rubrik: Är det något du tycker är särskilt bra med bibliotekets e-bokstjänst? 

$ 1 Allmänt att det är så lätt att låna när man vill. Senaste året har jag läst ett stort 
antal lånade e-böcker. Lånat pappersböcker på biblioteket har jag knappast gjort 
de senaste 10-15 åren. 

$ 2 Alltid redo! Går ju utmärkt att låna en e-bok mitt i natten om andan skulle falla 
på. 

$ 3 Att boken alltid finns tillgänglig för lån. Jag läser mer skönlitteratur nu när jag 
inte behöver gå till biblioteket. Detta är ett utmärkt exempel på hur ny teknik 
kan användas på ett annars traditionellt pappersbaserat media. 

$ 4 Att det aldrig finns köer, böckerna blir aldrig utslitna, mycket smidigare då man 
kan få över 500 böcker på en handator med tillräckligt bra minne. 

$ 5 Att jag som befinner mig i USA kan läsa böcker på svenska utan att behöva 
betala dyra pengar för porto eller vänta på att de ska komma fram! Jag är 
verkligen jätte nöjd och tycker att detta är en UTMÄRKT service.  

$ 6 Att man kan sitta hemma och på jobbet och välja bland utbudet. Att man sen kan 
ha boken /böckerna med sig i sin PDA överallt! Suveränt! 

$ 7 Att snabbt få tillgång till den bok man vill läsa, när man vill läsa den, utan kötid. 
Att alltid kunna ha böckerna med mig, eftersom jag har dem i handdatorn som 
jag aldrig går utan. 
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$ 8 Bra att komma åt böckerna när jag vill, slipper åka hemifrån. Tänk om jag 
behöver/vill läsa och låna en bok mitt i natten - då kan jag det! 

$ 9 Böckerna är alltid tillgängliga. Facklitteratur är speciellt bra att läsa på datorn då 
man snabbt kan bläddra fram till de kapitel man är intresserad av. 

$ 10 Det är förnämligt att kunna ta del av bibliotekets utbud även om man inte har 
möjlighet att uppsöka biblioteket, samt att man kan ta med sig flera böcker i sin 
handdator utan att det väger något extra! 

$ 11 Du kan låna en bok precis när och var du vill. Du har hela biblioteket i fickan. 
Helt fantastiskt. 

$ 12  Enkelt sätt att få böcker var man än befinner sig. Jag lånade böcker när jag var i 
Japan. 

$ 13 För oss som jobbar `långa dagar´ men ändå vill låna är det utmärkt att inte 
behöva besöka biblioteken för att låna böcker. 

$ 14 Har alltid varit skeptisk när folk har pratat om hur pappersboken i framtiden 
kommer att försvinna och ersättas av något elektroniskt medium. Men efter att 
ha införskaffat för andra ändamål – en Palm Zire 71 och testat E-boken måste 
jag säga att jag är inte alls skeptisk. Det är ju hur smidigt som helst. 

$ 15 Här har jag hittat något som jag saknar på det vanliga biblioteket, nyheter 
presenteras och man får en enkel överblick över befintliga böcker. Det blir 
lättare att låna än att gå och leta bland hyllorna… 

$ 16 Ja! Att kunna sitta bekvämt tillbakalutad i sköna lässtol och kunna bläddra med 
bara mitt högra pekfinger. Utan att hålla i boken!! 

$ 17 Ja, att de inte kan ta slut och att man kan låna dem hemifrån. Också ett stort plus 
att de alltid håller sig ”fräscha och nya” till skillnad från vanliga 
biblioteksböcker som ofta är utlånade. 

$ 18 Ja, jag bor så långt ifrån biblioteket och det är för halkigt att cykla nu på vintern. 
Mina föräldrar har sällan tid att skjutsa mig heller. Men nu har jag upptäckt den 
här möjligheten kan jag ju läsa när jag vill. Inte behöver jag oroa mig för att råka 
vika ett hörn av misstag heller! 

$ 19 Jag bor i Australien, sitter i rullstol och kan låna böcker från mitt hembibliotek i 
Malmö. Fantastiskt! 

$ 20 Jag älskar att läsa, perfekt med e böcker, finns alltid till hands. (bussen, bilkön, 
kafferasten, väntrummet, frisören alltid). 

$ 21 Lättillgängligt och ett bra sätt att undersöka om en bok är ”värd” att lånas/köpas 
i pappersutgåvan. 

$ 22 Man lånar när man vill och behöver inte bära med sig böcker på resa. Allt finns i 
handdatorn.   

$ 23 Miljöaspekten (färre resor), möjligheten till helt egen lästakt utan 
återlämningspress, och fastän jag själv ännu har full syn – det måste vara 
underbart för en synsvag att kunna öka och minska teckenstorleken efter behov.  

$ 24 Mycket bra. Som stressad småbarnsförälder är det inte alltid lätt att hinna förbi 
biblioteket. E-boken lånar jag när jag själv kan och den återlämnas automatiskt. 
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$ 25 Smidigt…flexibilitet, Kunna låna böcker överallt i världen, på semester tex. 
Lättare att läsa med bakgrundsbelysning i Palmen. Bra för mig som lätt 
dyslektiker att läsa från skärm istället för papper, slipper alla skuggor. 

$ 26 Tillgängligheten! Att man inte riskerar att missa att lämna tillbaka en bok! Är 
handikappad och har svårt att bära på tunga böcker så för mig passar e-boken 
perfekt! 

Egna kommentarer till text 9 

Det finns ingen huvudtes eftersom dessa synpunkter kommer från olika användare. Men 
texten visar enbart på de positiva erfarenheterna av lånet av e-böcker. 

Många av låntagarna tar upp liknande argument. 

Det absolut vanligaste positiva argumentet för e-böcker i text 9 är tillgängligheten, både i tid 
och rum. 

Detta argument varieras på olika sätt i: $ 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 26. 

Några tycker att den största fördelen med e-böcker är att det inte är några köer till populära e-
böcker. 

Dessa argument finns i: $  4, 7, 17. 

På fyra ställen tas argumentet upp att e-böcker inte tar någon plats eller väger någonting. 

Dessa argumentexempel finns i: $ 10, 20, 22, 25. 

$ 21 är lite speciellt då det ”positiva” argumentet för e-böcker istället indirekt talar för 
fördelen med att använda pappersböcker. 

5.10 Analys av argumenten 
 
Man kan inte läsa en text utan att tolka den och det är omöjligt att förstå innehållet i en text 
utan att ha läst den ur sin personliga synvinkel. Inte ens en dator kan läsa en text objektivt då 
programmen som datorn använder är programmerade av människor och resultatet tolkas av 
människor. Men man kan ha en vilja att genomföra en undersökning så objektivt och 
nyanserat som möjligt genom att använda en metod i sitt analysarbete och fundera över sin 
egen partiskhet.  
 
I analysen ska vi tillämpa de argumentanalytiska verktyg vi gått igenom i metodbeskrivningen 
av argumentanalysen. Vi ska granska argumentens begriplighet, hållbarhet och relevans. Vi 
kommer att gå igenom de vanligaste återkommande teman som texterna tar upp. Det är 
intressant att texterna inte bara skiljer sig genom vilka teman som tas upp, utan också med 
vilket språk som texterna författas och hur detta påverkar intrycken av argumenten. 
 
Vanliga problem under arbetet med argumentanalysen. 
 
Det är ibland svårt att särskilja argumenten i en text, då synbart rena fakta ofta finns till för att 
understödja en tes eller för att bygga upp en förväntan hos läsaren och därmed ge en vinkling 
av ämnet. Som ett exempel på detta kan det i text 2 $ 3  bara se ut att handla om ett rent 
konstaterande av att vissa grupper protesterar mot ett anhållande. Men det är ändå uppenbart 
att författaren inte själv tillhör den gruppen. ”Gripandet ledde till högljudda protester från 
yttrandefrihetsförkämpar som organisationen Electronic Frontier Foundation (EFF) och från 
horder av hackare, e-bokentusiaster och nätskallar.” Genom att använda känslodaddade ord 
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som ”horder”, ”hackare” och ”nätskallar” gör författaren att läsaren får svårt att acceptera 
dessa grupper och deras argument. Horder kan leda tankarna till djurflockar, hackare 
förknippas med datavirus och Internetbrottslighet och nätskallar låter snarlikt skällsordet 
dumskallar. Detta gör att man även förknippar organisationen EFF och e-boksentusiasterna 
med dessa negativa associationer. Detta är ett tydligt exempel på att man genom 
övertalningsdefinitioner kan vinkla en text genom att antyda att vissa åsikter är mindre 
legitima. 
  
Härefter kommer vi att analysera ett tema i taget genom en grundläggande argumentanalys. 
Citaten från texterna har vi ibland förkortat för att förstärka det som vi för tillfället diskuterar i 
analysen. Hela citatet finns dock alltid med i budskapsstrukturen för varje text. Vi hänvisar till 
citatet i budskapstrukturen med hjälp av nummer på texten och nummer på argumentet märkt 
$. Exempelvis: Text 2 $ 3. I budskapstrukturen  kan man se hänvisning till källförteckningen i 
slutet av uppsatsen om man vill läsa texten i sin helhet.  
 
TEMA 1 : Hur många som helst kan låna samma titel. 
 
E-böcker kan då de består av helt digitala filer användas av flera tusen användare på en och 
samma gång. I princip kan man säga att e-boken kan användas av hur många personer som 
helst. Det är e-boksförlagen och biblioteken som själva kan lägga en begränsning på hur 
många personer som kan ladda ner boken samtidigt.  
 
Detta argument används oftast som en positiv anledning att satsa på e-böcker. Temat 
förekommer i texterna 1, 5, 6, 7 och 9. 
 
Det positiva ligger enligt texterna i att e-boken alltid finns inne och att biblioteksanvändaren 
slipper stå i kö som man ofta får göra med en populär pappersbok. Argumenten framförs på 
liknande sätt i de flesta av texterna. I Text 1 $ 5 skrivs att det är en fördel att det inte finns 
några begränsningar för hur många som kan låna e-boken samtidigt. I text 5 $ 4 skrivs om 
fördelen med att boken alltid finns på plats redo att ständigt lånas ut. I text 6 $ 7  påpekas 
också att biblioteken kan låna ut hur många exemplar man vill samtidigt. I text 7 $ 3 är 
poängen med argumentet att man kan låna böcker som annars alltid är utlånade. Dessa 
argument råder inte så stor oenighet om i texterna och vi anser det vara begripligt, rimligt och 
relevant. I några texter tas dock inte denna aspekt upp alls. Svedjedal i text 3 nämner inte 
detta då han räknar upp fördelarna med e-boken. Den enda text som ser något som kan likna 
en nackdel med detta argument är text 1. I argumenten $ 4 och $ 13 påvisas att det kan bli 
mycket dyrbart för biblioteken när de ska betala 20 kr per utlån om det inte finns någon övre 
gräns för hur många som kan låna en e-bok. Text 1 $ 13 ” – Om biblioteken ska betala till 
förlagen utifrån antal utlån tappar vi snart kontrollen över våra egna utgifter.” Detta 
argument är det huvudsakliga stödet till huvudtesen i text 1, som går ut på att det snart kan bli 
för dyrt för biblioteken att tillhandahålla e-böcker utan avgift från låntagaren.  
 
TEMA 2 : Ont i ögonen vid läsning på skärm. 
 
Detta tema beskriver ett vanligt klagomål riktat mot e-böcker, som bygger på att det är mer 
ansträngande att läsa på en skärm än ur en pappersbok, och att det eventuellt kan vara rent 
skadligt att läsa för många timmar på detta sätt. 
 
De texter som tar upp detta argument är 3, 4, 5, 7 och 8.  
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Detta är oftast ett starkt vägande negativt argument mot e-böcker, även om det finns 
användare som inte verkar lida av detta bekymmer eller åtminstone inte i den utsträckning att 
det hindrar dem från att föredra e-boken framför pappersboken. 
 
Frågan om läsbarheten är ett ganska vanligt argument mot e-boken. I text 5 $ 7 tar många av 
de intervjuade upp frågan om det skadliga med att läsa långa texter från en skärm. Men i 
meningen efter neutraliseras det första påståendet med att det är en ny teknik och att 
svårigheten med att läsa från en skärm får räknas som en barnsjukdom som kommer att 
förbättras med tiden. Även e-boksanvändarna påpekar att det gör ont i ögonen. Text 7 $ 8  
”Ögonen svider oerhört!” Likaså i text 7 $ 9 menar användaren att det absolut inte är bra för 
ögonen och att man därför tvingas vila ögonen för att t ex orka läsa en deckare vilket beskrivs 
som mycket frustrerande. 
 
Många tar upp olika bekymmer och svårigheter med att läsa på skärm. Text 3 $ 12 ”De bör 
erbjuda bättre läsbarhet än de flesta böcker.” Och i samma text $ 13 ” (Till det kan läggas att 
de rimligen ska ha bra anordningar för uppladdning och vara möjliga att läsa i solsken.) 
Innan e-böckerna uppfyller de här kraven förblir de lyxleksaker.” Är  argumentet i $ 12 om 
bättre läsbarhet rimligt och hållbart? Kan man begära att en e-bok ska ha bättre läsbarhet än 
de flesta böcker. Att ha samma läsbarhet kanske räcker? Man kan också vara lite kritisk till 
relevansen av det senare argumentet i $ 13, då det kan vara nog så svårt och påfrestande att 
läsa en papperstext i direkt solsken också. Kanske ska man inte tolka texten så bokstavligt 
utan tolka det som att det ska gå att läsa utomhus i starkt ljus, vilket låter rimligare. Det är 
viktigt att ha samma krav på både e-boken och pappersboken vid en jämförelse som i text 3, 
annars blir texten vinklad i någon riktning. Viktigt här är att belysa att text 3 inte är skriven 
med enbart avsikten att vara saklig eller vetenskaplig men att vi valt att analysera argumenten 
i alla fall. 
  
En intressant aspekt på temat om ont i ögonen och hur bra läsbarhet e-böcker har finns i text 4 
där det påpekas att en fördel med e-böcker är att man kan läsa i totalt mörker. I text 4 $ 6 
påpekas att man kan läsa en e-bok utan att tända en lampa och att man därför kan sova i 
samma rum som någon annan läser i utan att störas.  
 
TEMA 3 : Sökmöjligheter, markering av text. 
 
Detta tema handlar om att man i en e-bok kan manipulera texten på olika sätt utan att förstöra 
i originaltexten. Exempelvis kan man ändra storleken på texten och stryka under och skriva 
egna kommentarer till texten. 
 
De texter som tar upp detta argument är: 3, 4, 5, 6 och 9. 
 
Detta är en positiv aspekt av e-böcker, som de flesta textförfattare är överens om. Text 4 $ 17 
”Redan ger handdatorer och läsplattor läsaren möjlighet att stryka under, göra anteckningar 
i marginalen, markera hur långt man hunnit, hoppa fram och tillbaka i boken och mellan 
böckerna. Att ändra typsnitt och bokstävernas storlek kommer också att vara möjligt.” 
Möjligheten att söka speciella ord i stora textmassor och att markera var i texten man befinner 
sig och möjlighet att anteckna utan att påverka originaltexten gör e-boken praktisk för t ex 
studenter. I text 6 $ 13 menar Horace Engdahl att e-boken kan underlätta forskning. Han 
menar att det är lätt att analysera digitala texter jämfört med pappersboken. Text 3 $ 18 
”Listan över pappersbokens fördelar är välbekant men relevant. Den är enkelt bärbar, 
textuellt stabil, slitstark, enkel att anteckna i och i bästa fall vackert och särpräglat 
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formgiven.” Detta är ju sant att en pappersbok är enkel att anteckna i men det är inte lika lätt 
att bli av med anteckningarna när de väl finns i pappersboken och i en jämförelse med e-
boken måste man åtminstone ur bibliotekssynpunkt se detta som en klar nackdel. Problem 
med facktexter som förstörts genom överstyrkningar och kladd i marginalen slipper 
biblioteket med e-böcker. Inga fler kladdiga kakböcker eller inoljade bilreparationsböcker. 
Frågan är dock om e-boksanvändaren vill eller vågar ha med sin dator in i köket eller till 
bilverkstaden. Det som är en fördel för biblioteket kan alltså vara en stor nackdel för 
användaren särskilt med tanke på att e-boken ofta är skrivskyddad. Om man ser frågan ur ren 
användarsynpunkt kan alltså pappersböcker vara billigare och mer praktiskt att använda i 
smutsiga eller fuktiga miljöer. Möjligheten att söka texter och markera text är dock ingenting 
som användare kommenterar särkilt ofta vilket är anmärkningsvärt. Det kan betyda att just 
denna aspekt inte är så viktig för dem. 
 
TEMA 4 : Den fysiska känslan, att kunna bläddra. 
 
Detta tema handlar i stor utsträckning om känslan av e-boken jämfört med den vanliga 
pappersboken. Man måste då man använder en e-bok bläddra på ett annat sätt än i en 
pappersbok. Människors känslor i förhållande till e-böcker och pappersböcker tas upp under 
detta tema. 
 
Temat förekommer i texterna 3, 6, 7, 8 och 9. 
 
Detta argument används oftast som ett argument till förmån för pappersböcker. Här finns det 
många ohållbara argument som bygger på enbart känslor, men vi är övertygade om att dessa 
argument ändå kan vara kärnan i debatten om e-böcker. Det är svårt att granska dessa ganska 
känslomässiga argument. Detta tema visar tydligt på vilken vana det är med pappersböcker 
och hur svårt många därför har med att se e-boken som ett fullvärdigt alternativ. Text 7 $ 5 
"Fast det är ju inte som en vanlig bok…men ett bra alternativ…”Det finns många argument 
som talar om att e-boken inte är ett fullgott alternativ på grund av att det aldrig kan bli samma 
känsla som att läsa en pappersbok. I text 3 $ 20 framförs argumentet att ”bokmänniskan” har 
svårt att acceptera e-boken då de älskar boken för ”deras skönhet, hanterlighet och 
vardaglighet, för deras mängd, tillgänglighet och typografiska individualitet” .Här räknas 
många vaga ord upp som argument för pappersboken. Ord som t ex skönhet, vardaglighet är 
personligt präglade och ger ingen konkret fakta utan finns till för att väcka känslor hos 
läsaren. Text 6 $ 12 ”Att läsa storsäljare som Jan Guillou, Leif GW Persson, Liza Marklund 
och Anne Holt på skärm går an. Poesi fungerar däremot sämre, enligt Horace Engdahl. – 
Tomas Tranströmer som e-bok tror jag inte på. Lyrik på skärm känns svårt, säjer Horace 
Engdahl. ”Detta argument är inte hållbart mer än som en personlig erfarenhet, då det inte 
bygger på någon fakta, utan enbart på en känsla av att de riktigt stora litterära upplevelserna 
får man med pappersboken och inte genom att läsa på en skärm. I text  7 $ 1 menar en 
användare att det känns främmade att låna barnböcker som e-bok ”Att läsa högt för min 6-
åring framför datorn, skulle inte kännas bra, då vill jag förmedla en riktig bok-känsla som 
man bara kan få från en bok.” Andra tar upp att det är mer obekvämt rent fysiskt att läsa vid 
en skärm. Detta blir dock mindre tydligt om man till exempel använder en handdator eller en 
bärbar dator. I text 8 $ 22 tycker en användare att man inte sitter så skönt vid en dator jämfört 
med att sitta i soffan och läsa en pappersbok.  
 
Men det är tydligt att e-böcker kan få det svårt att slå igenom när de ”positiva” argumenten 
för e-böcker kan låta så här; text 9 $ 21 ”Lättillgängligt och ett bra sätt att undersöka om en 
bok är ”värd” att lånas/köpas i pappersutgåvan.” Vi har ett sällsynt exempel där en 
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användare faktiskt föredrar e-boken i text 9 $ 16 ”Ja! Att kunna sitta bekvämt tillbakalutad i 
sköna lässtol och kunna bläddra med bara mitt högra pekfinger. Utan att hålla i boken!! ” En 
annan nöjd e-boksanvändare men som inte tycker att läsupplevelsen kan jämföras med en 
pappersbok kommenterar i text 8 $ 19 att det aldrig går att jämföra den elektroniska boken 
”med en tung boks sköna pappersbläddring.” 
 
TEMA 5 : Kopieringsskydd, och skydd för förlag. 
 
Temat handlar om problematiken med hackare och privatpersoners möjlighet att kopiera hela 
eller delar av e-böcker. Att en e-bok egentligen endast existerar som en digital fil kan 
innebära att stöld av denna fil kan bli mycket kostsam för författare och förlag. Därför 
försöker dessa intressenter skydda sig genom olika slags kopieringsydd och skrivskydd.  
 
Temat förekommer i texterna 1, 2, 4, 6 och 8. 
 
Detta argument används oftast som ett negativt argument mot e-böcker och kan vara ett av de 
viktigare för e-bokens framtid. Det handlar om förlagens möjlighet att tjäna pengar och 
hänger samman med om kopieringsskydden håller, så att inte gratiskopior av e-böcker sprids 
på Internet på samma sätt som inom både film- och musikbranschen. Det finns, bland de 
uttagna texterna, både exempel på argument som diskuterar nackdelen för användarna med att 
inte kunna skriva ut och kopiera delar av e-boken och de argument som talar för att 
kopieringskyddet måste bli starkare för att skydda författare och förlag från stöld av e-böcker.  
I text 2 tas användarnas perspektiv upp. Text 2 $ 20 ”- Upphovsrätten var från början inte 
tänkt att hindra privatpersoner att kopiera texter för eget bruk för sin intellektuella 
utveckling. Den är inte utformad för användarna längre utan för storföretagen.” Det verkar 
bland de enkättexter som vi har med som att användarna har förståelse för både kopierings- 
och utskriftsskyddet. Enbart en kort negativ kommentar finns med i text 8 $ 6 där man bara 
konstaterar att det är synd att man inte kan skriva ut. Kanske hade man bland köpare av e-
böcker, märkt en större irritation över detta än hos låntagare på ett bibliotek. 
 
Detta tema och dess argument verkar i varje fall i de texter vi undersökt vara viktigare för 
andra grupper än för användarna. Nedan uttalar sig ett av Sveriges största förlag; text 2 $ 9 
”Eric Liedberg, förlagschef på Nordstedtkoncernen e-boksförlag e-pan, menar att man har 
väntat länge på att något sådant här ska hända.” [hackare som låser upp e-böcker, egen 
anm.]” – Det är tråkigt att det ska hända innan marknaden kommit i gång. E-bokbranschen 
är ännu i sin linda och det är stor risk att vi tappar entusiasmen. Och ingen retorik i världen 
kan dölja att det faktiskt är fråga om stöld.” Det ligger som ett underliggande hot i 
beskrivningen. Det antyds att Norstedtförlaget kommer att ge upp utgivningen av e-böcker 
om den olagliga kopieringen av e-böcker kommer igång i större skala. Samma indirekta hot 
kan man se i text 2 $ 5 där Pat Schroeder, från den amerikanska förläggarföreningen, jämför 
program som öppnar krypterade e-böcker med att ge ut nycklar till en bokhandel eller ett 
bibliotek och påpekar att dessa program underlättar stöld och minskar chanserna för att e-
böcker ska bli ett populärt format. I båda texterna  kan man se ett indirekt hot från förläggarna 
om att lägga ner hela satsningen på e-böcker om skyddet mot kopiering inte håller. Text 2 $ 
14 ”Om e-böcker kopieras och sprids hur som helst är risken stor att man börjar använda e-
boksformatet mest i marknadsföringen kring en bok. Det vill säga publicerar kortare utdrag 
utan större värde. ”Om detta genomfördes skulle det naturligtvis försena den generella 
användningen av e-böcker. Men frågan är om inte e-boksförläggarna låser in sig i ett hörn då 
de har så starkt kopieringskydd. Detta framkommer tydligt i argumenten från text 2 $ 13 
nedan. Särskilt problemen med ändringar i teknik (mjukvara och hårdvara) kan göra många av 
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dagens e-böcker oläsliga om några år. Dagens kopieringsskydd gör det i såfall svårt att föra 
över den gamla e-boken till de nyare formaten. Text 2 $ 13 ”Problemet med e-böcker är att de 
saknar en del av den vanliga bokens egenskaper, menar Walleij. De går inte att sälja och 
köpa i andra hand, man vet inte när man köper en e-bok om man kommer att kunna läsa den 
om fem år. Ändå så kostar de ofta lika mycket som en tryckt bok.” Den sista meningen är 
tveksam om den stämmer, de flesta e-böcker kostar betydligt mindre än den bundna 
pappersboken då de släpps från förlagen. Men jämfört med en pocket skiljer det inte lika 
mycket i pris, men pocketupplagan kommer alltid senare än den bundna upplagan.  
 
Biblioteken kan kanske vara en lösning på problemet med kopieringskyddet. I text 2 $ 17 
menar man att det inte är det faktum att man läser gratis som är problemet då det är naturligt 
att låna och läsa böcker på bibliotek gratis ”Om e-böcker skulle finnas på bibliotek i versioner 
som du kan få låna ett par månader skulle det inte finnas någon anledning att knäcka 
krypteringar.” Denna text är skriven innan utlåningen av e-böcker på folkbiblioteken kommit 
igång. Men problemet med kopieringskyddet är fortfarande inte löst. I text 4 krockar bilden av 
hur e-boken skulle kunna användas och hur verkligheten ser ut just nu, det är enbart i helt 
gratis e-böcker som den kan hanteras som i text 4 $ 7. ”Vill man kan man föra över boken till 
en handdator, och läsa den på bussen. Eller också kan man skriva ut den på en skrivare och 
förvandla den till en pappersbok.” Senare i samma text skriver man däremot så här. Text 4 $ 
8 ”För närvarande har man problem med kopieringskydd, kryptering, koder eller vad man nu 
försöker med.”  Här är en text som har problem med begripligheten. Textförfattaren har inte 
varit tydlig i att förklara skillnaden mellan helt fria e-böcker och de texter som skyddas av 
upphovsrätten.  
 
TEMA 6 : Bristfällig teknik, dåliga programvaror. 
 
Detta tema handlar om de olika tekniska problem och möjligheter som e-böcker har. Här 
räknas de olika läsverktygen, hårdvara och programvarornas mjukvaror in.  
 
Temat förekommer i texterna 1, 3 ,4 ,5 ,7 och 8. 
 
Argument med detta tema används oftast som ett huvudargument mot e-böcker. Vad är då 
teknik för någonting? Detta är ett problem då teknik är ett vagt ord som man tar till om de 
mest skiftande saker. Teknik kan handla om programvarorna som behövs för att läsa e-boken 
om Internetuppkopplingen och om alla de olika slags läsverktyg som kan användas till att läsa 
e-böcker. I vissa texter slås detta ihop i det vaga sammanlagda betäckningen teknik. Text 1 $ 
14 ”…- först behövs ju tekniken som gör den digitala läsningen till ett behagligt alternativ.” I 
Text 5 $ 5 tycker man att tillgängligheten är för liten eftersom tekniken är för svajig. 
”Dessutom medför upphovsrättslagstiftningen att titlarna i vissa system bara kan lånas av en 
låntagare åt gången.” Begreppet teknik används väldigt vagt. Att böckerna bara kan lånas av 
en låntagare stämmer inte på de folkbibliotek som lånar ut böcker till allmänheten. Text 5 $ 6 
”Tekniken och läsverktygen ses fortfarande som nackdelar.” Användarna är mer specifika i 
sin kritik av tekniska problem. De ger exempel på problem som de stött på under 
användningen av e-böckerna. I text 7 $ 7 beskrivs problem med inloggningen och i text 7 $ 6 
beskrivs problem med nedladdningen till sin pocketPC. Det är oftast dessa praktiska problem 
som användarna menar när de använder ordet teknik.  
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TEMA 7 : Tyngden och storleken på boken. 
 
Detta tema handlar om den fysiska tyngden på pappersböcker jämfört med e-bokens 
tyngdlöshet. Hårdvaran (läsverktygens) tyngd ska också vägas in i analysen.  
 
Temat förekommer i texterna 3, 4, 7, (8) och 9. 
 
Detta argument används oftast som en positiv anledning att satsa på e-böcker. Det är ganska 
enkelt att analysera detta tema om man bara skiljer på om det är pappersbokens eller e-bokens 
vikt och storlek det handlar om. Det blir dock mer komplicerat om man även ska räkna 
hårdvarans (läsverktygets) vikt och storlek, då läsverktyg kan variera från en stationär eller 
bärbar dator, en läsplatta eller en handdator eller till och med en mobiltelefon. Läsverktygens 
olika storlek och tyngd gör det ibland lite vanskligt att jämföra argumenten runt e-bokens 
tyngd och storlek mellan de olika texterna. I text 4 $ 12 skrivs att en handdator kan ha 
frimärksstora disketter,  flashcards, vilket gör e-boken väldigt användbar. Text 4 $ 13 ”En 
sådan diskett rymmer vid pass 300 normalromaner (enbart text). Åker man på semester kan 
man i ett litet kuvert i bröstfickan ha tio sådana disketter och alltså landa på en avlägsen 
strand, medförande 3000 romaner, mer än nog för den längsta semester.” Även i text 3 
diskuteras tyngden på handatorerna och deras möjlighet att förvara många e-böcker. Text 3 $ 
6 ”De kan rymma textmängder motsvarande hundratals böcker och väger ungefär lika litet 
som ett tredeciliters mjölkpaket.” De som oftast tar upp e-bokens obefintliga vikt är 
användarna i enkätundersökningarna. Användaren i text 7 $ 15 menar att det är perfekt med e-
boken eftersom man alltid har med sig sin handator/telefon och att det är mindre skrymmande 
än en vanlig bok. I text 9 $ 4 påpekas att man kan ha över 500 böcker på en handdator med 
tillräckligt bra minne. Även det faktum att man slipper att släpa böcker från biblioteket 
uppskattas av läsarna. I text 9 $ 26 skriver en handikappad användare att han/hon har svårt att 
bära på tunga böcker och därför tycker han/hon att e-boken passar perfekt. Även i text 9 $ 10 
beskrivs hur bra det är att man kan ta många böcker med sig utan att det väger något extra.  
 
TEMA 8 : Konflikt mellan pappersboken och e-boken. 
 
Det är lätt att se att det ofta byggs upp en konflikt mellan pappersböcker och e-böcker i 
texterna fast den konflikten inte behöver finnas i verkligheten bland de som ofta använder e-
boken. Det finns i debatten om e-böcker en tendens att antingen välja att belysa e-bokens 
fördelar mot pappersboken eller tvärtom trots att båda formaten snarare borde kunna 
komplettera varandra. 
 
Temat förekommer i texterna 3, 6, 7, 8 och 9. 
 
Vi har med denna uppsats kanske delvis förstärkt konflikterna mellan de olika formaten. Det 
verkar dock ofta som om textförfattarna omedvetet känner att de måste välja sida och verkar 
föredra den ena eller den andra sidan i detta ”krig” mellan pappersboken och e-boken. Det är 
som vanligt svårt att dölja att man har en viss åsikt även när man försöker vara objektiv. Den 
text som tydligast bygger upp konflikt mellan pappersböcker och e-böcker är text 3 men här 
har textförfattaren tydligt tagit ställning för pappersboken. Här används genom hela texten 
starka känsloladdade ord och kraftigt bildspråk i en riklig mängd. I text 3 $ 2 skrivs att 
datorerna tycks hota att ”svälja boken”, och därmed bli ”Den Sista Boken, Den Sista Radion 
och Den Sista Tv:n i en enda apparat”. Att på detta sätt skriva med bildspråk som t ex att 
”svälja boken” och ”sista boken” är ett bra sätt att fängsla läsaren, men ger inte någon pålitlig 
fakta som gör att man kan slå fast att det som skrivs är sant. Senare i samma text 3 $ 14 skrivs 
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om ”Mikrofilm, Memex, digital hypertext – tillsammans liknar utvecklingen av dessa tankar 
ett försök att i ultrarapid förstöra en pappersbok. Först slits pärmar bort. Sedan rivs avsnitt 
loss så att de enklare kan läggas bredvid varandra. Till sist klipps sidorna sönder i små bitar, 
konfetti av text för läsaren att blanda efter eget behag.” Med hjälp av många kraftfulla ord 
som ”förstöra, slita, riva” gör textförfattaren att läsaren förfäras över utvecklingen och ger en 
dyster bild av framtiden med bilden av en söndersliten bok på näthinnan. Text 3 $ 17 
”Pappersboken kommer knappast att utrotas av hypertexten eller de digitaliserade formerna, 
lika lite som den tidigare slogs ut av filmen, grammofonen, radion, tv:n, videon eller cd-
spelaren.” Detta är självklart någonting positivt för textförfattaren. Att utrota är ett mycket 
kraftigt ordval som gör alla obehagliga till mods. Tekniken som hotfullt monster målas upp. 
Det som många verkar ta upp räddningen för pappersboken är den handfasta känslan och 
skönheten hos pappersboken. Text 6 $ 10”Däremot tror hon inte att e-boken kommer att 
ersätta pappersboken. – Just det där att ha böckerna i sin bokhylla är en känsla som många 
människor tycker är skön. Det är långt ifrån alla som har behov av en handdator.” I text 6 $ 
11 talar Horace Engdahl om den ”den fysiska bokens magi.” Han menar att pappersboken är 
en genial uppfinning som inte går att förbättra och jämför med cykeln som han tycker inte 
förändrats så mycket. Detta argument är inte särskilt hållbart då både pappersboken och 
cykeln ständigt förändras både i utseende och kvalité. I argumenten som talar till förmån för 
pappersboken är att det hemtrevliga och vardagliga som framhävs. Det finns enligt detta 
synsätt mycket som talar för att e-boken är bekväm och praktisk, men det hjälper inte då den 
har inte samma känsla. Men det finns de som tycker att e-boken visst kan komma att 
konkurrera ut pappersboken. Text 9 $ 14 ”Har alltid varit skeptisk när folk har pratat om hur 
pappersboken i framtiden kommer att försvinna och ersättas av något elektroniskt medium. 
Men efter att ha införskaffat för andra ändamål – en Palm Zire 71 och testat E-boken måste 
jag säga att jag är inte alls skeptisk. Det är ju hur smidigt som helst.” Kan e-boken, om den 
blir ett lika självklart val som pappersboken och inte en nymodighet, till slut konkurrera ut 
pappersboken? Hittills finns inte några tecken på att det är på väg att ske, men endast 
framtiden kan avgöra om så blir fallet. 
 
TEMA 9 : Faktaböcker jämfört med skönlitteratur. 
 
Detta  tema handlar om att många tror att fackböcker passar bättre som e-bok i framtiden 
medan skönlitteratur passar bättre för pappersboken. Detta bygger på att många tycker att 
långa texter inte passar att läsa på en skärm. 
 
Temat förekommer i texterna 4, 6, 7 och 9. 
 
Detta är ett intressant tema då man i flera texter tror att det är fackböcker som ska bli mest 
populära som e-böcker, medan det i statistiken har visat sig att det är skönlitteraturen som 
lånas ut mest. Text 4 $ 16 ”Kanske kommer e-boken att få sin största betydelse på 
fackboksområdet, allehanda vetenskapliga och politiska rapporter, enkäter, handböcker, 
uppslagsverk som är ständigt aktuella och uppdaterade, med mera. Bilder och ljud kan även 
tillhandahållas, kartor, ritningar, filmsnuttar, med mera.” I text 9 $ 9 anser man att 
facklitteratur är speciellt bra att läsa på datorn för att man snabbt kan klicka sig fram till de 
kapitel som man är intresserad av. Text 8 $ 18 ”Men att läsa böcker på skärmen är verkligen 
obekvämt; skönlitteratur torde därför inte passa så väl till detta läsningsätt. Facklitteratur att 
bläddra i på datorn är däremot bra.”  Här är det oklart vilken slags skärm man talar om. 
Talar man om en stationär dator eller en handdator? Enbart en text har uppmärksammat att 
skönlitteraturen är mer populär än fackboken, text 6 $ 1 ”Skönlitteratur är mest populärt, 
även om intresset för fackböcker blir allt större.” Vi funderar på om de skönlitterära e-
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böckernas framgång kan bero på att man allt oftare använder handdatorer och mobiler för att 
läsa e-böcker och att det därför blir lättare att läsa en längre text när man inte längre är låst vid 
en stationär dator. Text 6 $ 3 ”Med hjälp av nya läsvänliga program går det också att läsa 
skönlitteratur framför datorn liksom på många mobiltelefoner, men handdatorn har visat sig 
vara mest populär.” Vad för slags fakta författaren bygger detta uttalande på är inte 
specificerat, det är därför svårt att bekräfta sanningshalten och om handdatorn ve rkligen är 
mest populär. 
 
Vissa användare tror också mer på e-boken som fackbok snarare än som skönlitterär text. 
Detta tas upp i text 7 $ 4 där användaren tycker att olika handböcker skulle passa bäst som e-
böcker. Även i text 8 $ 21 ”Jag tror att fackböcker är det som kommer att vara det som folk 
är mest intresserade utav. Detta p.g.a. att man här kanske behöver ha fram uppg. snabbt samt 
att det passar väldigt bra att bläddra bland fakta i.”  Kanske använder många Internet som en 
sådan här faktakälla och att det är därför som inte e- fackboken slagit igenom så mycket som 
många trodde den skulle göra. Det är lättare att söka direkt på det man vill veta än att gå 
omvägen via bibliotekets utlåning av e-böcker. Men andra användare har den helt motsatta 
åsikten och tycker att skönlitteratur passar bäst som e-bok vilket gör att det är svårt att se om 
argumenten väger över åt ett speciellt håll i denna fråga i de texter vi valt ut. Text 9 $ 3 ”Jag 
läser mer skönlitteratur nu när jag inte behöver gå till biblioteket.” I  Text 6 $ 2  menar 
användaren att det finns alldeles för lite skönlitteratur i utbudet. 
 
Reflektioner efter textanalysen  
 
Det som förvånade oss mest under arbetet med textanalysen var att användarna tog upp helt 
andra saker som viktigaste fördelar respektive nackdelar med e-böcker, än vad de 
textförfattare som diskuterade e-böcker i dagstidningar, kvällspress, facktidningar, 
magisteruppsatser och böcker gjorde. Detta kan bero på att användarna ser på e-böcker på ett 
mer praktiskt och handfast sätt jämfört med t ex en forskare som funderar på teorier och 
problematiserar, eller en journalist som vill ha nyhetsvärde och som därför är ute efter 
konflikter med e-böcker. Den allra största fördelen med e-boken enligt användarna, om man 
räknar i antalet svar från användarenkäterna, var smidigheten och tillgängligheten. Nära 200 
av enkätsvaren av de totalt 363 svaren i eLibs enkät  påpekar tillgängligheten som en stor 
fördel. Ordet tillgänglighet används i 38 av dessa svar och andra sätt att formulera sig runt 
samma tema var med hjälp av orden, smidighet, bekvämlighet, alltid öppet, för att nämna 
några olika sätt att utrycka det på. Med tillgänglighet menar användarna möjligheten att alltid 
kunna få en bok vid vilken tid på dygnet som helst, och detta utan att behöva lämna hemmet 
eller platsen man befinner sig på. Många användare befann sig i utlandet och kunde på detta 
sätt få tag på och läsa nya svenska böcker. Den största nackdelen var enligt användarna att 
utbudet ännu var för litet och att utlåningsreglerna var för återhållsamma. Det fanns för få 
titlar som intresserade och man fick inte låna så många böcker per vecka/månad som man 
ville. 
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6 Diskussion 
Vi kommer här att diskutera resultaten av våra undersökningar. Vi utgår från våra fyra 
frågeställningar. 
 
• Hur har e-boksutlåningen förändrats på de svenska folkbiblioteken sedan 2001 då man 

började med denna utlåning? 
 
Man kan se i texterna som vi använder i argumentanalysen, olika tendenser med e-
boksutvecklingen, som till exempel att utlåningen ökar, men man kan inte utläsa i vilken takt 
detta sker. Den statistiska undersökningen behövdes därför som en viktig del i vår uppsats. Vi 
har kunnat redovisa en markant ökning av intresset av lån av e-böcker på de folkbibliotek, 
som erbjuder denna tjänst. Detta har vi tolkat som att e-böcker blivit mer känt av låntagarna 
och att många tycker att det är ett bra alternativ till pappersböckerna. Ökningen av utlån av e-
böcker kan inte bara förklaras av ett större utbud av e-böcker, då utlåningen har ökat fortare 
än utbudet. Statistiskt sett borde e-boksutlåningen kunna öka den totala utlåningen av böcker 
från biblioteket, då delvis helt nya användare kan tillkomma. Detta kunde motivera mer 
pengar till hela biblioteksverksamheten och inte bara till e-boksatsningen. Den ökade 
utlåningen motsägs av att biblioteken enligt vår erfarenhet inte gör så mycket reklam för e-
boken. Genom enkäten kan man se att de flesta användare får reda på att e-böcker finns till 
utlån genom bibliotekens hemsidor. Vi tycker att det är värt att notera hur lite 
bibliotekspersonalen generellt ger information om e-böcker. Vi anser dock att e-bokens 
möjligheter borde utnyttjas bättre av biblioteken. När vi jämfört eLib med E-biblioteket märks 
en liknande utveckling av utlåningen trots att utbudet skiljer sig åt mellan de olika 
leverantörerna. Vi har inte kunnat utläsa någon direkt tendens vilka månader som är 
populärast förutom att utlåningen alltid har gått ner i december.  
 
• Hur fördelar sig lånen mellan kategorierna skön-, fack- och barn/ungdomslitteratur? 
 
När man läser texterna vi har med i argumentanalysen tror flertalet av författarna, inklusive 
många av användarnas svar att fackböcker är det som lämpar sig bäst som e-böcker. Skälen 
som angavs till att fackboken fungerade så bra som e-bok var till exempel att en e-bok är lätt 
sökbar. Man kan söka på ett visst begrepp och direkt få upp vilka sidor där detta begrepp tas 
upp. Många tyckte också att det är ansträngande för ögonen att läsa långa texter på en skärm 
och att därför uppslagsböcker kunde passa bättre som e-bok än en skönlitterär bok. Därför 
blev vi lite förvånade när det istället visade sig att skönlitteratur var det som statistiskt var 
mest populärt att låna som e-bok.  
 
Barn/ungdomslitteratur som e-böcker har hittills inte blivit någon större succé. Nästan inga av 
de undersökta texterna tar upp barn- och ungdomsböcker överhuvudtaget. Varför tas det inte 
upp? Borde det inte finnas en marknad för e-böcker för barn och ungdomar som ju lär sig att 
använda datorer i skolan och på fritiden. Detta skulle också vara ett sätt för biblioteken att nå 
ut till de barn och ungdomar som av olika anledningar inte kommer till biblioteken och lånar 
pappersböcker. En annan sak som förvånat oss var att satsningen på titlar med barn- och 
ungdomslitteratur varit så liten från e-boksförlagens och bibliotekens sida. Det fåtal titlar som 
finns som e-böcker för barn och ungdomar lånas inte heller ut särskilt mycket. Vi vet inte vad 
detta kan bero på. I användarnas egna argument kan man finna personer som menar att 
bilderböcker passar pappersformatet bättre. Många användare uppgav i sina argument att 
nackdelarna med e-böcker är att inget slår känslan av att bläddra i en riktig bok. Att krypa upp 
i barnens säng för en mysstund med en dator istället för en bilderbok verkar nog främmande 
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för de flesta i vår generation. Men varför de äldre barnen och ungdomarna i så liten 
utsträckning lånar e-böcker tycker vi är mer förvånande. Vet de om att e-boken finns men 
ändå väljer den traditionella pappersboken? En aspekt som säkert spelar in är att läsverktygen 
är dyra och tonåringar oftast inte har tillgång till en bärbar dator eller en handdator. Vad 
många ungdomar däremot har i sin ägo är en egen mobiltelefon och eftersom man i många 
fall kan använda även sådana som läsverktyg borde även ungdomar ha möjligheten att låna e-
böcker. Av användarna i de yngre åldersgrupperna uppgav femton procent att de fått reda på 
möjligheten med e-böcker genom biblioteksbesök. Jämför man detta med att över sjuttio 
procent läst om det på Internet är det en anmärkningsvärt låg siffra. Om det beror på att 
ungdomar inte besöker biblioteket så ofta eller om bibliotekspersonalen inte är så ivriga att 
berätta om tjänsten vet vi inte. Men om man jämför med den högsta åldersklassen i 
enkätundersökningen så är 15 % en hög siffra, det var nämligen ingen i den äldsta kategorin 
av användare som fått reda på e-bokstjänsten genom biblioteksbesök. Kan man anta att 
bibliotekspersonal tycker att e-böcker inte är något för äldre personer? 
 
Överhuvudtaget diskuteras inte kön och åldrar i texterna i argumentanalysen i den 
utsträckning som man kanske kunde förvänta sig. Män svarade i högre utsträckning på 
enkäten än kvinnor. Betyder detta att det är större andel användare av e-böcker som är män än 
kvinnor? Eller är män mer benägna att svara på Internetenkäter? Om det är så att det är fler 
män än kvinnor som läser e-böcker, hur kan det då komma sig att andelen kvinnor som 
besöker de fysiska biblioteken inte är i minoritet? Denna intressanta könsaspekt tas inte upp i 
de texter som ingår i argumentanalysen. Det hade varit ett intressant område att undersöka i 
en framtida uppsats.  
 
• Vad har användarna för åsikter om e-böcker? 
 
För användarna av e-böcker handlar de vanligaste klagomålen om praktiska problem med 
teknik eller hur många böcker man får låna per vecka eller månad. För de som svarat i 
enkäten handlar inte problemen om grundidén med e-böcker, vilka de flesta tycker är bra. 
Användarna funderar inte heller över om e-boken kommer att slå ut pappersboken. Men att e-
boken skulle ta över helt verkar enligt statistiken och användarnas kommentarer osannolikt, 
då endast 2,8 procent av e-boksanvändarna aldrig läste en pappersbok, och så många som 38, 
2 procent läste en pappersbok varje dag. Användarna av e-boken ser oftast inte en konflikt 
mellan medierna. De föredrar alltså inte e-boken i stället för pappersboken. I några av de 
analyserade texterna kan man dock ana en oro för att e-boken i framtiden ska konkurrera ut 
pappersboken. Ingen av textförfattarna tror dock att pappersboken är hotad på kort sikt. 
Det är intressant att se i hur liten utsträckning låntagarna av e-böcker får veta om e-bokens 
existens via det fysiska biblioteket. Det verkar som om varken skriftlig eller muntlig 
information prioriteras av bibliotekspersonalen och därför inte når fram till potentiella 
låntagare. Som ett exempel kan man ta Liza Marklunds nyutkomna roman Asyl. Då vi tittade i 
Växjö Stadsbiblioteks katalog var det 84 reservationer på titeln. Man kan undra hur många av 
dessa låntagare som fick information om att Asyl fanns tillgänglig som e-bok, och om de i 
såfall ändå valde att ställa sig i kön till pappersversionen. Biblioteken verkar alltså inte alltid 
utnyttja e-bokens möjlighet att lånas ut i många exemplar samtidigt. Är det okunskap från 
bibliotekariernas sida eller beror det på att biblioteken får betala för varje utlån? Kan det vara 
så att bibliotekspersonalen är rädda för att e-boken ska konkurrera ut pappersboken och 
därmed deras egen yrkesroll?  
 
De flesta användare i enkäten är positiva till utlån av e-böcker. En studie av vad vanliga 
biblioteksanvändare, som brukar låna pappersböcker, tycker om e-böcker kunde vara av 
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intresse. Det verkar inte som om e-boksanvändarna slutat läsa vanliga pappersböcker utan att 
det istället blivit ett komplement till pappersboken. Den vanligaste positiva kommentaren från 
användarna är att tillgängligheten är total, från vilken plats man än befinner sig på och vid 
vilken tid som helst på dygnet. Dessutom ses det som positivt att man inte behöver stå i kö till 
en e-bok. Man uppskattar också att slippa bära tunga böcker från och till biblioteket och det 
faktum att man inte kan bli försenad med en e-bok och därmed inte heller kan få böter. Den 
största nackdelen med e-böcker är att det kan bli problem med tekniken som gör att 
nedladdningen blir komplicerad. Många tycker inte om restriktionen med hur många e-böcker 
man får låna per månad/vecka. De kanske allvarligaste problemen som användarna har gäller 
att man blir trött i ögonen av att läsa på en skärm och att det fysiskt och käns lomässigt inte är 
lika bekvämt eller mysigt att läsa en e-bok jämfört med en pappersbok. 
 
• Vilka argument läggs fram för och emot e-boken av journalister, forskare och användare? 
 
Det som var mest intressant i argumentanalysen var att de olika textförfattarna uppfattade e-
bokens problem och möjligheter på så olika sätt. Det märktes på vilka teman som texterna 
diskuterade och på vilket sätt argumenten var utformade på. Journalisterna kunde vara 
negativa eller positiva till e-boken som fenomen men koncentrerade sig mycket på konflikter 
och problem eller storslagna framtidsvisioner i sina texter. Man kunde se en ganska förenklad 
problembild där många teman visserligen fanns med men inte bearbetades på djupet. De 
teman som diskuterades mest var diverse tekniska möjligheter och problem och kostnader för 
användare och bibliotek. Ofta dominerade ett tema bland dessa texter där man diskuterade ett 
specifikt problem. I magisteruppsatsens text var författarinnan noga med att ta upp många 
sidor av problemen och fördelarna med e-boken. Texten präglades av en vilja att förmedla 
innehållet av intervjuerna och att inte påverka innehållet utan att försöka behålla en slags 
objektivitet. 
 
Användarnas argument var mer praktiska och mindre konfliktfyllda än de övriga texternas 
argument. De var mest intresserade av hur det fungerade att ladda upp böckerna till sina 
läsverktyg och vilka direkta praktiska för- och nackdelar de upplevt med användningen av e-
böckerna. Det vanligaste positiva argumentet var tillgängligheten både i tid och rum och 
smidigheten med viktlösheten. Många användare uppskattade att det inte fanns någon 
återlämningsdag för e-boken och därför omöjligt att få böter. De uppskattade att även de allra 
nyaste titlarna gick att låna direkt. De negativa argumenten var, förutom att många önskade 
ett större utbud, bristfällig teknik och att det gjorde ont i ögonen att läsa från en skärm. Några 
påpekade också att de föredrog känslan med pappersboken men att e-boken var ett bra 
komplement. Det hade varit intressant att göra en studie om den vanliga allmänhetens 
inställning till e-boken, då vi märkt att när vi berättar om vår uppsats är de flesta mycket 
tveksamma till att läsa e-böcker, men också att de flesta har mycket små erfarenheter och 
begrepp av vad en e-bok egentligen är för någonting. 
 
Det som är slående är att journalister, forskare och användare kocentrerar sig på olika aspekter 
med e-böcker. Journalisterna kan vara antingen väldigt skeptiska och kritiska till e-boken eller 
nästan överentusiastiska över den nya teknikens möjligheter. De koncentrerar sig ofta på 
konflikter och problem eller storslagna framtidsmöjligheter. I magisteruppsatstexten försöker 
textförfattarinnan visa sig opartisk och objektiv vilket resulterar i att texten inte får något 
huvudsakligt budskap men visar på en bredd i argumenten. Den text som kanske tydligast 
visar på en konflikt mellan pappersboken och e-boken är från Svedjedals bok, Den sista 
boken. Han visar på ett känslomässigt engagemang vilket resulterar i väldigt känsloladdade 
argument. Det som kännetecknar användarnas argument är att de är handfasta och inriktade på 
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praktiska problem och fördelar med e-boken. Användarna diskuterar inte så mycket om 
huruvida e-boken kommer att slå ut pappersboken utan verkar se att de olika formaten har 
olika fördelar och att de kompletterar varandra på ett naturligt sätt. 
 
E-boksdiskussionen gör att frågan om vad som egentligen är bibliotekens viktigaste funktion 
kommer upp. Är det att få människor att läsa mycket böcker oavsett  kvalitén på litteraturen 
eller ska biblioteken satsa på bredd med smala författare och mer facklitteratur? Vill man 
satsa på bredd är e-boken kanske mindre lämpad men om man vill ge fler människor 
möjligheter att läsa de mest omtalade böckerna när de precis kommit ut då kan e-boken vara 
en mycket praktisk lösning. Till exempel skulle man kunna ha e-bokklubbar på biblioteket där 
man samlas och diskuterar innehållet men ändå slippa att köpa in mängder av exemplar av 
samma bok. Nackdelen är naturligtvis att varje e-bokslån då kostar en fast summa för 
biblioteket. 

6.1 Sammanfattning 
 
Vi valde e-böcker som ämne till vår magisteruppsats, eftersom det finns ganska lite forskning 
om e-böcker i allmänhet, och om e-böcker på folkbibliotek i Sverige i synnerhet. Svenska 
folkbibliotek har under några år lånat ut e-böcker till allmänheten och vi tyckte det vore 
intressant att undersöka hur det har utvecklat sig. Denna uppsats syfte är att studera och 
analysera statistik om e-böcker på svenska folkbibliotek. För att kunna göra studien har vi 
samlat relevant tidigare forskning samt gjort ett bakgrundskapitel för att introducera ämnet.  
 
Befintlig statistik från leverantörerna av e-böcker, eLib och E-biblioteket, har studerats. 
Därigenom har fakta om utlåningen kunnat redovisas. För att få en bild av vad användarna 
tycker om tjänsten med e-boksutlåning har en enkät, gjord av eLib, undersökts. Vi har också, 
genom att granska och analysera argumenten för och emot e-böcker hos texter från de olika 
samhällsgrupperna, forskare, journalister och användare, försökt peka på skillnader i de olika 
argumenten. Detta har skett med hjälp av argumentanalys. Vi har studerat om argumenten för 
och emot digitala bibliotek och e-böcker är begripliga, hållbara och relevanta. Vi ville se om 
texterna vi valt ut och statistiken pekar på samma problem och möjligheter. Med hjälp av 
tabeller och citat åskådliggörs de fakta vi fått fram. 
 
Genom detta kan det konstateras att e-boksutlåningen har ökat på svenska folkbibliotek. Även 
antalet titlar i e-boksbeståndet ökar kontinuerligt. I vår studie kan man se att det är 
skönlitteraturen som dominerar i utlåningsstatistiken. Detta finner vi förvånande då vi i 
argumentanalysen funnit många argument som istället förespråkar stora fördelar med 
facklitteratur i e-boksformat. Barn- och ungdomslitteratur har inte slagit igenom i utlåningen 
ännu. De användare som varit med i eLibs studie är väldigt positiva till tjänsten men väljer 
oftast att se e-boken som ett komplement och inte en ersättning för pappersboken. Många av 
användarna tycker att den största fördelen med e-böcker är att boken alltid finns tillgänglig 
oavsett tid och plats. Däremot tycker vissa användare att pappersboken är trevligare att läsa 
och att känslan med en e-bok ofta förtar läsglädjen. Även de tekniska aspekterna, som 
nedladdning och installation tar en del upp som ett problem.  
 
Vi tycker framtidsutsikterna för e-boken ser ljus ut utan att för den delen hota pappersboken. 
De båda medierna borde istället kunna komplettera varandra. 
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Bilaga  
 
Källa: eLib 

 
Sammanställning enkät   
 
Frågorna: 
 
1. Kön: 
  
2. Ålder: 
  
3. Vad tycker du om iden att biblioteket lånar ut e-böcker? 
  
4. Hur fick du reda på att man kan låna e-böcker från 
bibliotekets hemsida? 
  
5. Hur ofta läser du pappersböcker? 
  
6. Har du laddat ner en e-bok någon gång? 
  
7. På vilken typ av dator läser du e-böcker? Bocka för ett 
eller flera svarsalternativ.  
  
8. Hur tyckte du nedladdningen och installationen fungerade? 
  
9.Hur tycker du att e-bokssortimentet på biblioteket ska 
utökas i framtiden? Bocka för ett eller flera svarsalternativ. 
Fyll i om du har specifika önskemål.  
  
10. Är det något du tycker är särskilt bra med bibliotekets e-
bokstjänst? 
  
11. Är det något du tycker är särskilt dåligt med bibliotekets 
e-bokstjänst?  
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1. Kön: 
 
 
 
 Antal   %   
Kvinna 230 30.3 

% 
Man 505 68.7 

%  
Totalt: 735 100 % 
 
 
2. Ålder 
 
 
 
 Antal  %   
yngre än 
15 år 

19 2.6 % 

15 –19 år 61 8.3 %  
20-25 år 74 10.1 

% 
26 – 40 år 287 39.0 

% 
41 –65 år 281 38.2 

% 
äldre än 
66 år 

13 1.8 % 

Totalt: 735 100 % 
 
3. Vad tycker du om idén att biblioteket lånar ut e-böcker? 
 
 
 Antal  %   
Mycket bra 677 92.1 

% 
Bra 49 6.7 % 
Varken bra 
eller dålig 

3 0.4 % 

Mycket dålig 2 0.3 % 
Vet ej 4 0.5 % 
Dålig 0 0  % 
Totalt: 735 100 % 
 
 
4. Hur fick du reda på att man kan låna e-böcker från 
bibliotekets hemsida? 
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 Antal  %   
På bibliotekets 
hemsida 

345 46.9 % 

På annan sida på 
internet   

144  19.6 %  

Vid besök på 
biblioteket   

79   10.7 % 

På annat sätt, ange 
sätt nedan 

143   19.5 
%% 

Totalt:  735 100 % 
Kommentar alternativ ”På annat sätt, ange nedan”: C:a hälften 
svarade vän/kollega/familjemedlem och hälften svarade 
press/tidning/radio/tv 
 
5. Hur ofta läser du pappersböcker? 
 
 
 Antal  %   
Varje dag   281   38.2 % 
Varje vecka   187    25.4 %  
Någon gång i 
månaden   

157    21.4 %  

Någon gång per år    91   12.4 % 
Aldrig  19  2.8% 
Totalt:  735 100 % 
 
 
6. Har du laddat ner en e-bok någon gång? 
 
 
 
 Antal  %   
Nej      73     9.9 % 
Ja, en gång   116  15.8 % 
Ja 2-9 gånger   341        46.4 %  
Ja, fler än 10 
gånger  

205   27.9 % 

Totalt:  735 100 % 
 
7. På vilken typ av dator läser du e-böcker? Bocka för ett 
eller flera svarsalternativ. 
 
 
 Antal   %   
PC, stationär   316   33.7 % 
PC, bärbar  170  18.1 % 
Mac, stationär  10    1.1 %    
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Mac, bärbar  10   1.1 % 
Handdator, Pocket 
PC   

151   16.1 %   

Handdator, Palm   199   21.2 %   
Annan handdator  27  2.9 % 
Telefon   34   3.6 % 
Läser inte e-
böcker  

21   2.2 %   

Totalt:   938   100% 
 
8. Hur tyckte du nedladdningen och installationen fungerade? 
 
 
 Antal   %   
Mycket bra    401   54.6 % 
Bra   213  29.0 %  
Varken bra eller dålig  30     4.1 % 
Dålig   16  2.2 %   
Mycket dålig   15  2.0 % 
Vet ej  9   1.2 %   
Har inte laddat ned 
någon e-bok   

51   6.9 %   

Totalt:  735 100 % 
 
9.Hur tycker du att e-bokssortimentet på biblioteket ska 
utökas i framtiden? Bocka för ett eller flera svarsalternativ. 
Fyll i om du har specifika önskemål. 
 
 
 Antal   %   
Fler skönlitterära titlar   526   38.0 % 
Fler barn & ungdomsböcker   166   12%   
Fler facklitterära titlar   470   34.0 %   
Sortimentet behöver inte 
utökas    

9   0.7 %   

Andra önskemål om 
ebokssortimentet   

174   12.6 % 

Vet ej   39   2.8 %   
Totalt:  1384 100 % 
Kommentar alternativ ”Andra önskemål...”: Det som efterfrågas 
är alla böcker som finns, översättningar, utländska språk mm. 
 
10. Är det något du tycker är särskilt bra med bibliotekets e-
bokstjänst? 
Fritext svar 
Totalt antal svar:  362    
Kommentar: De flesta svar handlade om tillgänlighet, smidighet 
och enkelhet. 
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Urval svar: 
Att det aldrig finns köer, böckerna blir aldrig utslitna, 
mycket smidigare 
 
Att man lätt och snabbt kan hitta en bra bok att läsa. 
 
Extremt enkelt !! Sitta hemma och låna böcker till en regnig 
dag...kan det bli bättre! 
 
Friheten, oberoendet av tid och rum, Jag lånar hemifrån, vid 
de tider som passar mig bäst 
 
Jag kan låna en bok hemifrån vid vilken tid på dygnet som 
helst. Bra för mig som sällan kan komma till ett bibliotek. 
Ingen risk att jag glömmer lämna tillbaks boken innan utgången 
tid. Jag tycker det är helt suveränt. 
 
jag tycker det är "kanon" att kunna låna böcker över nätet. 
Det är en jättebra service för dem som har svårt att komma 
till biblioteket. Tex, om man är sjuk eller rörelsehindrad. 
 
Lätt och snabbt att låna hem, har till och med läst Odyssevs , 
vilket jag antagligen aldri kommit mig för annars. 
 
Man kan låna nya och populära böcker utan att stå på 
väntlista. 
 
-möjligheten att låna populära nya böcker vilket kan vara rätt 
knepigt på biblan i och med att dom är utlånade. -att kunna 
låna direkt hemifrån eller från jobbet. i och för sig gillar 
jag att gå på bibliotek, men det blir sällan av pga tidsbrist. 
 
 
11. Är det något du tycker är särskilt dåligt med bibliotekets 
e-bokstjänst? 
Fritextsvar 
Totalt antal svar:  326 
Kommentar: En tredjedel efterlyste större utbud,  övriga svar 
berörde bl a irritation över bibliotekens spärrar (biblioteken 
betalar för varje utlån och kan därför sätta in spärrar i 
systemet så att de kan hålla sig inom sin budget) och problem 
eller kommentarer om läsarprogrammen.  
 
Urval svar: 
Att man bara får låna 2 böcker i månaden. För få titlar 
 
Att ni valde Acrobat som e-bok läsare. 
 
Begränsat utbud - men det ordnar sig väl med tiden. 
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Det finns för få titlar. 
 
Det framgår ej klart vad som händer efter det att lånetiden 
löpt ut. Skall man radera boken och ladda hem den igen 
eller... 
 
Det vore bra om böckerna fanns i Microsofts format också. 
 
Ibland kan "lånetiden" kännas lite för kort. Utbudet är ganska 
begränsat. 
 
lite knöligt med alla moment 
 
Nerladdningssystemet är under all kritik !!!! 
 
Var okänt för mig tills jag av en händelse såg det på 
hemsidan! MER REKLAM!!! 
 
Än så länge är tjänsten så pass ny att sortimentet är litet 
väntar med spänning på ett fullt utvecklat bibliotek över 
nätet. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


