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Abstract 
This thesis investigates the discussion within the Swedish library community about 
making e-books available through public libraries. With the digitization the public 
libraries encounter new technology, new organizations and new media formats. The 
purpose of the thesis is to make the process of making e-books available in Swedish 
public libraries visible through a sociotechnical perspective. By using this 
perspective the complex consequences of the digitization can be enunciated. The 
study is carried out by using three research questions about which aspects of making 
e-books available in Swedish public libraries are discussed in the library press, 
which organizations are a part of the discussion and lastly which problems and 
opportunities the e-books can offer public libraries. 

The study is a text analysis of articles published between 2014 and 2019 in the 
Swedish library press Biblioteksbladet, bis, and noll27. A sociotechnical perspective 
is being used both when processing the empirical material and during the analysing 
process. Dolata’s three transformative levels of technology is being used to both sort 
and present the collected empirics. By using these three levels the findings are that 
the aspects being discussed in the library press shows how making e-books available 
in Swedish public libraries is a complex process. The collective view is that the e-
books offer both new problems and opportunities for intermediation, e-books come 
with both technical and contractual limits, and lastly that cooperation is significant 
for the continued development of both the format and for making e-books available 
in the library. 
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1 Inledning 
Digitaliseringen påverkar flera aspekter av samhället och av medborgarnas liv.  
System ska lösa vardagliga problem, streamingtjänster och sociala plattformar 
erbjuder både underhållning och sociala interaktioner. Det kan samtidigt konstateras 
att digitaliseringen på olika vis är en utmaning för såväl individer som institutioner.  

Folkbiblioteken är involverade i och påverkade av samhällets digitalisering på flera 
olika plan, och de är också en viktig aktör i digitaliseringsarbetet av både kulturella 
och demokratiska skäl. Digitaliseringen innebär dock att stora krav ställs på att 
biblioteken ska kunna hantera och integrera förändringarna den medför. Inom 
folkbiblioteken yttrar sig digitaliseringen på en rad olika vis, bland annat genom ny 
teknik, nya aktörer och nya medieformer. I Demokratins skattkammare: Förslag till 
en ny biblioteksstrategi läggs stor vikt vid bibliotekens digitaliseringsprocess. 
Visionen är bland annat att digitala medier ska utgöra merparten av bibliotekens 
medieresurser år 2030 (Fichtelius, Persson & Enarsson, 2019, s. 5). Det är en 
markant ökning utifrån var biblioteken befinner sig nu, i slutet av 2019.  

E-boken kan vid första anblick tyckas vara i princip samma sak som en tryckt bok, 
bara i ett digitalt format, men detta stämmer dock inte. E-boken är en del av ett 
komplext sociotekniskt system och tillgängliggörandet av dem handlar om mycket 
mer än bara förmedling. Att tillgängliggöra e-böcker betyder också att beakta 
teknikens utmaningar, hur användarna möter och nyttjar e-böckerna, hur biblioteken 
kan dra nytta av e-böckerna eller hantera problemen kring dem. Folkbiblioteken är 
dessutom inte heller ensamma i tillgängliggörandet, utan ofta är en tredje part, som 
förlag eller distributör, delaktig.  

E-böcker kan betraktas ur många olika perspektiv: som ett problem att lösa, en 
tillgång att hantera, en ekonomisk faktor att beakta och så vidare. Detta ses också i 
professionens diskussioner om e-böcker: 

Vi behöver lyfta diskussionen runt hur vi vill arbeta med digitala böcker, och 
vi behöver skapa en konstruktiv dialog mellan bibliotek och förlag (Waller, 
2019, 11 februari). 

Även om digitala böcker är tillgängliga idag så är utbudet begränsat och 
potentialen långtifrån utnyttjad (Eriksson, 2017, 29 september). 

Digitala medier lyder inte under samma fysiska begränsningar som till exempel 
tryckta böcker, men ändå vilar bibliotekens utlån av e-böcker på gamla 
ekonomiska modeller som härmar dessa begränsningar. (Persson & 
Idiomdrottning, 2017, s. 12). 

Inom ramen för dagens etablerade lösningar för utlåning av e-böcker finns det i 
stort sätt ingen möjlighet för biblioteken att kurera sitt e-boksbestånd. 
(Svedemyr, 2014, 23 januari) 
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I ett samhälle som blir allt mer digitalt och med den nya biblioteksstrategins fokus 
på digitalisering och digitala medier är det troligt att e-böckernas signifikans för 
folkbibliotekens verksamhet kommer att öka. Det är därför av yttersta vikt att de 
hittar nya sätt att arbeta, som kan göra e-boken till den betydelsefulla resurs den har 
potential att vara. 

Den här uppsatsen handlar om diskussionen kring folkbibliotekens arbete med att 
tillgängliggöra e-böcker. Genom en textanalys av artiklar ur bibliotekens fackpress 
undersöks hur professionen diskuterar den problematik som rör e-böckernas 
tillgängliggörande i folkbiblioteken. Med hjälp av ett sociotekniskt perspektiv 
studeras bland annat vilka aktörer som är inblandade i tillgängliggörandet av e-
böckerna i folkbiblioteken samt vilka utmaningar och möjliga lösningar e-böckerna 
bidrar med i biblioteken. 

1.1 Definition av begrepp 
I avsnitten bakgrund samt tidigare forskning utgår texterna främst från e-böcker som 
i en textbaserad e-bok. I professionens diskussion om e-böcker på folkbibliotek i 
Sverige, och därmed i uppsatsens empiri, inkluderas dock vanligen både 
textbaserade e-böcker och e-ljudböcker i begreppet e-bok. Detta beror förmodligen 
på att de avtalsmodeller som reglerar bibliotekens utbud av e-böcker och e-
ljudböcker samt de tillhörande plattformarna gäller båda formaten. Med e-bok 
menas därför i denna uppsats en text- eller ljudbaserad bok som kan läsas eller 
spelas upp på en elektronisk enhet. Folkbibliotek benämns fortsättningsvis som 
folkbibliotek eller bibliotek.  

Denna uppsats empiri handlar om hur biblioteken arbetar med att ge sina användare 
tillgång till e-böcker. Det gör att begreppet tillgängliggöra här innefattar 
förmedlande och tekniska aspekter av att ge åtkomst. Att tillgängliggöra handlar 
därmed inte endast om att e-böcker finns i beståndet utan om hur biblioteken aktivt 
försöker använda e-böckerna som en del av beståndet och hur de arbetar för att 
användarna ska kunna upptäcka, nyttja och ha glädje av e-böckerna.  

Nu när problematiken med folkbibliotekens tillgängliggörande av e-böcker har 
introducerats följer ett bakgrundsavsnitt som närmare beskriver var biblioteken 
befinner sig gällande digitalisering och e-böcker.  

1.2 Bakgrund och problem 
Den här uppsatsen handlar om diskussionen kring folkbibliotekens arbete med att 
tillgängliggöra e-böcker. E-böckerna ses här som ett uttryck för digitaliseringen av 
samhället och placeras i bakgrunden in i denna kontext.  

I detta avsnitt ges en genomgång av bakgrunden till uppsatsens ämne. Här 
diskuteras vad digitalisering innebär, hur situationen med e-böcker ser ut i en svensk 
kontext samt e-böcker i relation till de svenska folkbiblioteken.  

1.2.1 Folkbiblioteken och digitaliseringen 
Digitaliseringen av samhället påverkar många instanser på flera olika sätt. 
Digitaliseringen i biblioteken kan sägas ha pågått sedan utvecklingen av Libris 
påbörjades under 1970-talet (Olsson, 1995, s. 3) och e-böcker har i sin tur funnits i 
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många folkbibliotek sedan millennieskiftet (Stjernvall, 2015, s. 5). Men vad är 
egentligen digitalisering och vad innebär den? 

I ett delbetänkande från Digitaliseringskommissionen (SOU 2016:85) beskrivs hur 
digitaliseringen påverkar hela samhället, där analoga strukturer, modeller och 
processer ska översättas och överföras till digitala. Här visas hur digitalisering ofta 
beskrivs som en positiv kraft som gör världen mindre genom att sammanföra 
människor, öka tillgång och öppna dörrar trots stora fysiska avstånd. Samtidigt 
påtalas det att utvecklingen som digitaliseringen medför inte är okomplicerad. 
Dessutom lyfts att begreppet är komplext och har två olika betydelser:  

Den första betydelsen handlar om att beskriva en analog signal med en digital 
representation [...]. Den andra betydelsen handlar om de förändringar i 
processer, organisation och system som användningen av digital teknik bidrar 
till [...]. Båda dessa rymmer såväl möjligheter som begränsningar som bidrar 
till att sätta ramar för vad som går att uppnå med datadriven digitalisering. 
(SOU 2016:85, s. 51) 

Bibliotekssektorn var tidig med att börja använda datorer som hjälpmedel, 
exempelvis genom att övergå från kortkataloger till digitala kataloger. Dessutom har 
biblioteken införskaffat teknik som ger användarna tillgång till digitala hjälpmedel, 
såsom skrivare, datorer och surfplattor. Med tiden har därför folkbiblioteken blivit 
en plats för samhällets innevånare att vända sig till när de inte själva vill eller kan ta 
del av det digitala samhället fullt ut. Användarna kan på biblioteken till exempel få 
hjälp med utskrifter, scanning, hitta information på webben eller låna en dator för att 
uträtta digitala ärenden. 

Hansson (2012, s. 157) beskriver de förändringar som folkbiblioteken genomgår i 
och med digitaliseringen som ett paradigmskifte där det multimediala får en större 
plats. Han skriver också att digitaliseringen och internets utveckling har lett till en 
ökad kommersialisering av kunskap (Hansson, 2012, s. 93). Detta blir tydligt när det 
gäller e-böckerna. I denna uppsats empiriska material syns folkbibliotekens strävan 
efter att hitta en roll i det digitala samhället där tekniken och nya kommersiella 
aktörer också blir drivande. Frågor om vem som har makt över att definiera 
bibliotekens medier flyttas från bibliotekarierna till leverantörerna. Vanligen är det 
bibliotekarierna som avgör vad som definieras som vad inom biblioteken, men i 
fallet med e-böckerna ser det annorlunda ut. Här ligger makten att definiera formatet 
hos leverantörerna. 

1.2.2 E-böcker i Sverige 
Trots att Sverige är ett land där över hälften av invånarna har tillgång till mobila 
enheter (Ohlsson, 2019, s. 98), har e-bokläsningen gått sakta framåt på den svenska 
marknaden. Först under sent 2010-tal kan e-boken sägas ha fått sitt genomslag. 
Sedan 2010 har utgivningen av e-böcker i Sverige mer än fyrfaldigats (Svenska 
Förläggareföreningen, 2019). Enligt Axiell kommer numera merparten av de nya 
svenska böckerna ut som e-böcker samtidigt som den tryckta boken släpps, detta 
gäller även de böcker som översätts från engelska (Axiell Media, 2014). Värt att 
notera är att den tryckta boken egentligen är en efterprodukt, eftersom böcker 
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vanligen skrivs på dator och bearbetas digitalt innan de släpps i tryckt format 
(Snickars, 2012, s. 228).  

Det finns såväl fördelar som nackdelar med e-bokformatet. Ett av problemen är 
definitionen av vad en bok är för något och vilka krav som ska ställas för att en text 
kan räknas vara en bok. I vår samtid när nästan all text är eller kan göras digital, 
väcks frågan om vad som får kallas för e-bok. Gränsdragningen mellan vad som är 
vad är inte längre självklar när boken som medium förändras (Snickars, 2012, s. 
221–230).  

Fleischer (2011a, s. 24) belyser problematiken med att definiera vad en e-bok är 
genom att använda bokmomsen som exempel. Tryckta böcker och ljudböcker har en 
momssats på 6 procent medan e-boken har en momssats på 25 procent. Detta beror 
kort sagt på svårigheten med ovannämnda gränsdragning i det digitala formatet. 
Även Renman Claesson problematiserar e-bokens format, och visar hur svårt det är 
att definiera vad som ska räknas som en e-bok när texten är digital. Hon lyfter att e-
boken inte är en fysisk produkt, som en tryckt bok, utan en tjänst: en licensierad 
kopia som inte får spridas vidare (Renman Claesson, 2012, s. 243–246). 

Som läsare av e-böcker tänker många i första hand på smidigheten med den digitala 
läsningen, det vill säga hur enkelt de som läsare kan komma åt nya läsupplevelser. 
Baksidan, som kanske lätt förbises, är att digital läsning samtidigt öppnar upp för 
övervakning. Köp och preferenser kan sparas och spåras och all aktivitet kan loggas 
i syfte att användas senare (Renman Claesson, 2012, s. 248). Liksom i princip all 
digital aktivitet, lämnar läsningen data efter sig som kan utnyttjas av till exempel 
företag i marknadsföringssyfte. 

Den svenska e-bokmarknaden skiljer sig från de flesta andra länders genom att 
spridningen av e-böcker främst har skett via biblioteken (Bergström & Höglund, 
2014, s. 239). Även Svenska Förläggareföreningen (2019) uppger att bibliotekens e-
bokutlåning sedan lång tid tillbaka står för majoriteten av förlagens försäljning av e-
böcker. 

1.2.3 E-böcker i biblioteken 
Enligt Maceviciute och Borg (2013, s. 13) finns det två anledningar till varför e-
böcker har införts som en del av de svenska biblioteken:  

• För att alla medborgare har rätt att få tillgång till all media. 
• Bibliotekariernas strävan efter att erbjuda den bästa möjliga servicen till 

sina användare.  

Ingen av dessa anledningar utgår alltså från att bibliotekens användare har 
efterfrågat e-böcker via biblioteken. Initiativet och satsningen på e-böcker är med 
andra ord driven utifrån bibliotekssektorns tolkning av bibliotekslagen och 
bibliotekariernas serviceintresse. 

De svenska folkbiblioteken har i genomsnitt 8,5 fysiska medier per invånare. Hur 
många e-titlar olika folkbibliotek har tillgång till varierar stort beroende på vilka 
leverantörer och abonnemang de använder sig av, men medelvärdet ligger på cirka 
30 000 stycken per folkbibliotek (Kungliga Biblioteket, 2019, s. 38). Statistik från 
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Kungliga Biblioteket (KB) visar tydligt att bibliotekens utlån av fysiska medier 
fortsätter att minska, samtidigt som e-bokutlåningen stadigt ökar. Under enbart det 
senaste året gjordes 2,3 miljoner e-boklån, vilket innebär en ökning med hela 28 
procent sedan föregående mätning. Det är dock värt att notera att de ökande e-
bokutlånen inte kompenserar för den minskade utlåningen av tryckta böcker (KB, 
2019, s. 46–51).  

Folkbiblioteken riktar sig till samhällsmedborgare som främst vill ha digitala medier 
för nöjesläsning eller kunskapsutveckling. Den svenska e-bokmarknaden är liten, 
vilket sätter biblioteken i en beroendeställning gentemot förlag och andra aktörer 
(Fleischer, 2011b, s. 38). E-böckerna köps, till skillnad från de tryckta böckerna, 
inte in av biblioteken, utan de hyrs in som en tjänst. Det innebär att makten över de 
elektroniska samlingarna till stor del inte finns hos biblioteken, bibliotekarierna eller 
användarna, utan hos förlagen (Klein, 2019, s. 54). Vad folkbiblioteken kan erbjuda 
beror på de avtal som finns mellan biblioteken och förlagen, där kostnader är en 
viktig faktor. Inte heller de tekniska lösningarna för förmedlingen av e-böckerna 
styrs av biblioteken, vilket innebär att de inte kan påverka utformningen i någon 
större utsträckning. Klein (2019, s. 55) menar att motivationen hos leverantörerna av 
tjänsterna i nuläget inte är tillräckligt hög för att de ska anpassa dem utifrån 
bibliotekens behov. Dessa faktorer påverkar om och hur användarna får tillgång till 
folkbibliotekens e-böcker.  

Den tryckta boken och e-boken är två uttryck för samma sak och kan mycket väl ha 
identiskt textinnehåll, men de olika formaten gör att hanteringen av dem skiljer sig 
åt. E-bokens digitala form kräver att biblioteken tänker på nya sätt kring exempelvis 
kontroll över samlingarna, tekniska lösningar och hur användarna kan upptäcka e-
böckerna. De utmaningar och problem som återfinns i arbetet med e-böcker 
avhandlas både inom biblioteksprofessionen, forskningen och i media. Denna 
uppsats avser att titta på problematiken kring tillgängliggörande av e-böcker i 
folkbiblioteken och hur detta diskuteras inom professionen. 

I detta bakgrundsavsnitt gavs en beskrivning av hur biblioteken, digitaliseringen och 
e-böckerna relaterar till varandra under den senare halvan av 2010-talet. Med detta 
som utgångspunkt presenteras i nästa avsnitt uppsatsens syfte och frågeställningar. 

1.3 Syfte  
Mot bakgrund av ovanstående beskrivning av digitalisering, e-böcker och 
folkbibliotek är syftet med denna uppsats att genom ett sociotekniskt perspektiv 
synliggöra hur tillgängliggörande av e-böcker är en komplex utmaning för 
folkbiblioteken i Sverige. Detta görs genom att undersöka diskussionen om 
tillgängliggörandet av e-böcker i bibliotekens fackpress, Biblioteksbladet, bis och 
noll27, mellan åren 2014 och 2019. Denna studie motiveras av att ge en förståelse 
för vad införandet av en ny medieform kan innebära för en institution. Studien vill 
bidra till att visa vilka konsekvenser som kan uppkomma i och med digitalisering. 

1.3.1 Frågeställningar 
Vilka aspekter av tillgängliggörande av e-böcker i folkbiblioteken diskuteras i 
bibliotekens fackpress? 
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Vilka aktörer finns med i diskussionerna som en del i tillgängliggörandet av e-
böcker i folkbiblioteken? 

Vilka olika problem skapar e-böckerna för folkbiblioteken och vilka problem 
framställs e-böckerna vara en lösning på? 

1.4 Avgränsningar  
Den här uppsatsen undersöker diskussionen om e-böckers tillgängliggörande i 
folkbiblioteken. Undersökningen är avgränsad till enbart detta, och utesluter därmed 
diskussionen om tillgängliggörande i forskningsbibliotek. Detta eftersom det är 
intressantare att titta på folkbiblioteken, då e-böckers tillgängliggörande där innebär 
en större utmaning på grund av ett mindre e-bokutbud och få aktörer. Det ger en 
större komplexitet och en mer dynamisk diskussion. 

Vidare avgränsas uppsatsen genom att inte undersöka diskussionen kring e-böcker 
innan år 2014. Denna avgränsning görs eftersom diskussionen då var mer fokuserad 
på om biblioteken skulle tillgängliggöra e-böcker alls samt problematiken kring e-
böckernas ekonomiska påverkan. Efter 2014 skiftade diskussionen till stor del 
karaktär och e-böckerna började istället diskuteras ur ett tillgängliggörande 
perspektiv.  

Uppsatsen undersöker inte heller andra aspekter av e-bokfrågan så som kognitiva 
skillnader mellan att läsa tryckta böcker och digitala böcker. Inte heller täcker den in 
frågor som rör e-böckers tillgängliggörande i relation till särskilda företeelser inom 
tillgängliggörandet av litteratur, så som exempelvis talböcker hos Myndigheten för 
tillgängliga medier (MTM). Vidare har studien en nationell avgränsning, då den 
endast berör diskussionen om tillgängliggörandet av e-böcker i svenska 
folkbibliotek, så som den diskuteras i de svenska bibliotekens fackpress.  

1.5 Disposition 
Uppsatsens första kapitel Inledning introducerar uppsatsens problemställning, ämne 
och bakgrund. Därefter följer kapitlet Tidigare forskning som presenterar den 
forskning som senare kommer att användas i analysen av det empiriska materialet. 
Forskningen utgår från e-böckernas format, e-böcker och användare samt e-böcker i 
folkbiblioteken. Kapitlet Teori presenterar den sociotekniska teori som sedan 
används som ett teoretiskt ramverk för att analysera det empiriska materialet. Teorin 
utgår från tre transformativa nivåer vid införandet av ny teknik. Därpå följer kapitlet 
Metod som presenterar de metodologiska val som gjorts vid uppsatsens 
genomförande, bland annat hur underlaget för empirin valts ut och samlats in. 
Kapitlet Resultat och analys presenterar därefter de resultat som uppsatsens 
undersökning har resulterat i, genom en analys utifrån ovanstående sociotekniska 
perspektiv. Kapitlet indelas i avsnitten Den kollektiva uppfattningen, Aktörer och 
interaktionsmönster samt Socioekonomiska strukturer. Därefter följer kapitlet 
Diskussion som diskuterar resultat och analys för att besvara uppsatsens tre 
övergripande frågeställningar. Här presenteras också de slutsatser som analysen av 
det empiriska materialet har gett samt förslag till vidare forskning. Uppsatsen 
avslutas med en sammanfattning. 
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2 Tidigare forskning 
Den här uppsatsen handlar om diskussionen kring folkbibliotekens arbete med att 
tillgängliggöra e-böcker för sina användare. De utmaningar som folkbiblioteken 
möter i tillgängliggörandet har ofta att göra med e-boken som format och hur den 
skiljer sig från den tryckta boken. Därför fokuserar det här avsnittet just på 
forskning om e-böcker på folkbibliotek och forskning som rör skillnaderna mellan 
e-böcker och tryckta böcker, tekniken kring e-böcker samt användarnas upplevelser 
av e-böcker. De artiklar som lyfts fram i detta avsnitt används sedan i analys och 
diskussion för att koppla uppsatsens empiriska material till forskningen. Genom att 
använda tidigare forskning tillsammans med uppsatsens teoretiska ramverk 
tydliggörs problemområden inom både profession och forskning. Den litteratur som 
introduceras i avsnittet bidrar på detta vis till att lyfta fram uppsatsens relevans för 
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap (boi). 

I detta avsnitt tas först forskning om tekniska aspekter upp, därpå följer en 
redogörelse för forskning om hur användarna upplever e-böcker. Till sist 
presenteras vad forskningen säger om folkbibliotekens roll som förmedlare av e-
böcker och om e-böckernas funktion i folkbiblioteken.  

2.1 E-böckernas format 
För att förstå e-böckernas roll i biblioteken är det viktigt att ha en uppfattning om 
formatet och dess förutsättningar. Forskningen om e-böcker handlar till stor del om 
acceptansen av e-böcker och om e-böckerna är på väg att ersätta tryckta böcker. 
Forskningen berör också det digitala formatets möjligheter.  

D’Ambra, Wilson och Akter skriver i “Affordance theory and e-books: evaluating 
the e-reading experience using netnography” att e-böckerna visserligen har 
förändrat bokutgivningen i grunden, men att den tryckta boken inte på något vis är 
uträknad. Inom förlagsbranschen finns nu integrerade affärsmodeller, där hela 
produktionskedjan är samlad. Författarna menar dock att digitaliseringen av 
förlagsbranschen inte har gjort att e-böckerna har tagit över den tryckta bokens roll 
(D’Ambra, Wilson & Akter, 2017).  

Bergström och Höglund (2018) skriver i ”E-books: in the shadow of print” om e-
böcker och e-bokläsning i Sverige. De menar att det finns två huvudsakliga teorier 
inom forskningen kring hur ny media interagerar med befintlig media: när ett nytt 
format introduceras kan det antingen ersätta det gamla formatet eller användas 
kompletterande. I fallet med e-böcker handlar det således om att användarna skulle 
kunna gå över helt till e-böcker, eller välja att använda dem samtidigt som andra 
medier. Deras studie tyder på att e-böcker har accepterats som just en 
kompletterande medieform, inte som en ersättande (Bergström & Höglund, 2018). 
Även Zhang och Kudva (2014) skriver i ”E-books Versus Print Books: Reader’s 
Choice and Preferences Across Contexts” om hur tryckta böcker och e-böcker 
kompletterar varandra. De menar att båda formaten har unika faktorer som gör att 
ett av formaten inte kan ersätta det andra. Författarna menar att vilket format som 
föredras till stor del beror på läsarens kontext. Vid läsning för barn vill till exempel 
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en stor majoritet av användarna ha tryckta böcker, medan e-böcker är betydligt mer 
populärt att ha med sig för läsning vid pendling eller på resor.  

Zhang och Kudva framhåller också att e-böcker framförallt föredras av personer där 
de uppfyller specifika behov eller kontextuella faktorer som gör att formatet passar 
in i livsstilen i övrigt. Deras studie indikerar dessutom att storläsare inte är särskilt 
nogräknade med formatet. De som läser mest är de som läser både tryckta böcker 
och e-böcker, vilket påvisar att dessa läsare tar del av böcker oavsett format (Zhang 
& Kudva, 2014, s. 1704–1705). Dessa observationer är intressanta i relation till 
folkbibliotekens arbete med att tillgängliggöra e-böcker. Formatet anses inom 
forskningen som kompletterande och kontextbundet, vilket borde innebära att det 
finns mer och mindre angelägna områden för biblioteken att fokusera på i arbetet 
med tillgängliggörandet.  

Forskningen kommer alltså fram till att e-böckerna inte ersätter de tryckta böckerna 
utan att de istället är ett av flera format som kan erbjudas till användarna. 
Användarnas val att läsa e-böcker beskriver forskarna som kontextbunden. Det är 
när formatet ger användaren fördelar mot den tryckta boken som e-boken ses som 
intressant. I nästa avsnitt presenteras mer forskning om användarnas upplevelser av 
e-böcker. 

2.2 E-böckerna och användarna 
E-böckernas användbarhet och hur användarna nyttjar dem är viktiga frågor för 
biblioteken att beakta när de vill tillgängliggöra e-böcker. För att e-böckerna både 
ska nyttjas och uppskattas får det inte finnas svåra hinder i vägen för användning, de 
får också gärna skapa nya tekniska möjligheter för läsarna. I ”Understanding e-book 
users: Uses and gratification expectancy model” menar Shin att vid e-bokläsning är 
e-böckernas användbarhet en viktig del för att användaren ska känna sig nöjd. Detta 
hör samman med vilken plattform e-boken läses på och vilka funktioner som 
erbjuds i samband med e-bokläsningen (Shin, 2011, s. 271). D’Ambra, Wilson och 
Akter lyfter fram att det är tekniken hos e-bokläsaren som avgör hur läsningen kan 
ske, men att e-boken som format erbjuder möjligheter som tryckta böcker saknar. 
Sökfunktioner, hyperlänkar och möjligheten att söka i texten är fördelar som kan 
hjälpa läsaren att förstå texten bättre (D’Ambra, Wilson & Akter, 2017). Innehållets 
kvalitet är dessutom av stor betydelse och e-böckernas upplevda användbarhet kan 
påverkas genom god service (Shin, 2011, s. 271).  

E-böckernas plats i biblioteken kan tyckas något oklar när den motiveras med 
bibliotekariernas goda vilja. I forskningen hittas dock indikationer på att e-
böckernas funktioner kan göra dem till ett lämpligt verktyg i det läsfrämjande 
arbetet. D’Ambra, Wilson och Akter visar hur e-böcker utökar möjligheterna till 
läsning. Med e-böcker kommer funktioner som gör att läsningen underlättas för 
användaren. Det handlar till exempel om tillgänglighet och möjligheten att bära med 
sig och lagra många böcker, men också om att möjliggöra läsning för personer med 
olika typer av funktionsvariationer. Författarna menar att när det kommer till fysiska 
hinder för läsning erbjuder e-böckerna lösningar på en rad problem. För användare 
med värkande händer underlättas till exempel läsningen genom lätt vikt på enheten 
som e-boken läses från, användare med dålig syn hjälps av möjligheten att justera 



 

9(62) 
 

texten genom exempelvis kontrast, textstorlek och radavstånd etcetera (D’Ambra, 
Wilson & Akter, 2017).   

I “Making e-books available through public libraries: Some user reactions” menar 
McKnight, Dearnley och Morris att användarna upplever e-böckernas flexibilitet 
som deras största fördel. De menar att användarna uppskattar hur enkelt det är att ta 
med e-böcker på resor, att det går snabbt att ladda ner en önskad bok och att den blir 
omedelbart tillgänglig för läsning. Användarna upplever också att e-boklån är 
tidsbesparande eftersom de inte behöver gå till biblioteket för att låna böcker. 
Ytterligare en upplevd fördel är att slippa oroa sig för övertidsavgifter, eftersom 
boken återlämnas automatiskt. För användare med fysiska handikapp som annars 
inte klarar av att läsa textbaserade böcker lyfts även här e-böckerna som en 
möjliggörare för läsning (McKnight, Dearnley & Morris, 2008, s. 35–36). 

Forskningen visar dock att e-böckerna också har sidor som inte uppskattas av 
användarna. En del av dessa faktorer kan inte påverkas av biblioteken, medan andra 
indikerar att biblioteken bör ta större kontroll över e-böckerna och ställa krav på 
leverantörer och distributörer. McKnight, Dearnley och Morris menar att e-
böckernas upplevda nackdelar till stor del handlar om de tekniska begränsningar 
som skiljer e-böcker gentemot tryckta böcker. Att inte kunna bläddra i en bok innan 
lån, utan behöva låna boken “osedd” upplevs exempelvis som ett problem. 
Bristande utbud på titlar samt de tekniska spärrar som reglerar användningen av e-
böcker, är andra nackdelar som påvisas (McKnight, Dearnley & Morris, 2008, s. 
36). D’Ambra, Wilson och Akter (2017) lyfter också problematiken kring 
användarnas säkerhet och integritet i relation till e-böcker. Läsningen av e-böcker 
möjliggör för förlag och distributörer att spåra användarnas läsaktivitet, något som 
kan upplevas som ett intrång i privatlivet. 

Bergström och Höglund lyfter flera intressanta aspekter i relation till e-böckernas 
tillgängliggörande i folkbiblioteken. De menar att behovet av e-böcker är begränsat 
och att de flesta läsare fortfarande föredrar tryckta böcker. Samtidigt påvisar 
författarna också det faktum att alla nuvarande läsare från början är vana vid tryckta 
böcker. Det är en viktig aspekt när det handlar om förändrad form på media, och att 
en riktig bok för många personer är samma sak som en tryckt bok påverkar 
inställningen till de olika formaten (Bergström & Höglund, 2018, s. 9–11).  

Forskningen i detta avsnitt kommer fram till att e-böckernas tekniska funktioner och 
flexibilitet är det som värderas högst av användarna. Användarna ser dock inte bara 
fördelar med e-böckerna, utan också nackdelar som kan upplevas som begränsande. 
Det påpekas dessutom att biblioteken bör ta mer kontroll över e-böckerna för att 
begränsa problematiken. I nästa avsnitt kommer forskning om just folkbibliotekens 
roll för tillgängliggörandet av e-böcker presenteras. 

2.3 E-böckerna och folkbiblioteken 
Forskning om e-böcker i folkbiblioteken fokuserar mycket på användning och 
teknik. Något som däremot diskuteras i relativt liten utsträckning är folkbibliotekens 
roll. I artikeln “Dispelling five myths about e-books” menar dock Gall (2005) att det 
är viktigt att tydliggöra vilken funktion digitala dokument som e-böcker har i 
biblioteken. Trots att artikeln är skriven för 15 år sedan, vilket kan ses som en lång 
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tid i e-böckernas utveckling, återses flera av problemen han adresserar också i 
uppsatsens empiriska material. Dock är det värt att notera att allt i artikeln inte 
längre kan anses vara relevant.  

Gall (2005, s. 26–27) lyfter liksom flera andra (Fleischer, 2011a; Renman Claesson, 
2012; Snickars, 2012) fram att e-boken är svår att definiera. Det som gör Gall 
intressant är hur han växlar mellan en bibliografisk syn och teknikcentrerad syn på 
e-böckerna. Han hävdar att ett stort problem för biblioteken är de olika tekniska 
lösningarna, där distributörerna gärna låser de digitala texterna till sin egen teknik. 
Gall menar att ett fortsatt arbete med alternativa tekniska lösningar och modeller för 
tillgängliggörande av e-böcker kommer påverka hur digitala texter förmedlas i 
framtiden. Han diskuterar också problemet med att biblioteken ibland ser e-böcker 
och tryckta böcker som konkurrerande format, och menar att de istället borde utgå 
från kunskapsförmedling som en vägledande tanke i tillgängliggörandet av e-
böckerna. Bibliotekens uppdrag borde vara att både värna om att tillvarata tryckta 
texter och samtidigt belysa digitala texters betydelse (Gall, 2005, s. 26–27).  

Gall diskuterar hur synen på e-böcker ofta handlar om att de genererar höga 
kostnader för biblioteken. Han menar att det i diskussionen då glöms bort att 
kostnader som hör till tillvaratagandet och förvaltningen av tryckta texter också är 
höga. En del av problemet ligger i den kommersiella utgivningen av böcker, där en 
bok utgår om den inte genererar intäkter och därmed blir svår att få åtkomst till. 
Detta är något som skulle kunna åtgärdas med hjälp av olika tekniska lösningar, till 
exempel genom efterfrågedriven utgivning (Gall, 2005, s. 28).  

Från att först ha fått sin plats ifrågasatt i folkbiblioteken samexisterar e-boken nu 
med andra medier. Gall menar dock att det är problematiskt att e-boken bara ses 
som ett av flera format istället för ett verktyg som kan tillgängliggöra digital 
information. Han lyfter istället e-boken som en möjlighet att öka åtkomsten till 
information som tidigare var svåråtkomlig, som till exempel äldre texter i få 
upplagor (Gall, 2005, s. 29). Detta är ett intressant resonemang för biblioteken att 
beakta. Genom att kunna erbjuda användarna äldre titlar som e-böcker skulle 
behovet av magasinering och fjärrlån kunna minska. Med Galls resonemang i åtanke 
konstateras det också att e-boken kan utgöra ett verktyg för att hitta de mer ovanliga 
titlarna åt användarna. Folkbiblioteken har alltså ytterligare en bit på vägen att gå 
om Galls syn på e-böckerna som ett verktyg ska bli verklighet.  

Vad Gall framförallt lyfter i sin studie är just vad en e-bok eller digitala texter är ur 
ett biblioteksperspektiv och vad de kan betyda i framtiden, istället för att fastna i 
diskussioner om format och tekniska problem. Han menar att biblioteken kan spela 
en stor roll i utvecklingen för att information ska kunna överleva övergången till det 
elektroniska formatet. Galls argumentation bygger på viktiga frågor för biblioteket, 
där användarnas efterfrågan, samverkan genom avtal i syfte att sänka kostnaderna 
och frågan om folkbibliotekens uppdrag i det digitala samhället står i fokus (Gall, 
2005, s. 30). De frågor som Gall diskuterar här är också frågor som återses i denna 
uppsats empiriska material, där särskilt frågor angående samverkan samt avtal 
mellan aktörer diskuteras.  
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I “The electronic book: a transformational library technology” utforskar Joint (2010) 
om e-böcker är en transformativ teknik för bibliotek. Enligt Joint framställs e-boken 
som bibliotekens räddning från minskande besök och minskade utlån av tryckta 
böcker. Genom statistik ifrågasätter han dock om den minskade utlåningen beror på 
e-böckerna, eftersom försäljningen av tryckta böcker har ökat under samma 
tidsperiod som utlåningen minskade. Först när användarna väljer att låna e-böcker 
istället för tryckta böcker kan en teknisk transformation ske, menar Joint. För att 
detta alls ska vara möjligt behöver det först ske en del förändringar inom 
biblioteken. En affärsmodell som fungerar för både förlag och bibliotek måste tas 
fram, tekniken behöver möta användarnas behov och e-böcker måste vara enkla för 
användarna att hitta (Joint, 2010, s. 84–89). Att e-böckerna inte ägs av biblioteken 
utan istället är en betald tjänst som skapar en beroendeställning till leverantörerna 
gör att sådana förändringar blir en stor utmaning.  

Vetskapen om att biblioteken erbjuder e-böcker är också en del av förklaringen till 
om och hur de används. McKnight, Dearnley och Morris lyfter vikten av att 
biblioteket marknadsför sin e-boksamling för att användarna alls ska veta om att den 
existerar. De menar också att det är viktigt med tydliga instruktioner för användning 
av e-böcker, och uppger att biblioteket som i deras studie uppfattades ha den mest 
tillfredsställande e-boksamlingen också hade tydligast instruktioner på webbsidan 
(McKnight, Dearnley & Morris, 2008, s. 33–35). Även i Bergström och Höglunds 
studie ses en korrelation mellan besök på bibliotekens webbsidor och e-bokläsning. 
Desto oftare användaren besökte bibliotekets webbsida, desto troligare var det att 
hen hade läst en e-bok (Bergström & Höglund, 2018, s. 7). Däremot tycks inte e-
bokläsning påverkas av besök på det fysiska biblioteket.  

Forskningen i detta avsnitt beskriver flera utmaningar för biblioteken gällande e-
böcker, utmaningar som både är tekniska och sociala. Biblioteken är inte heller 
ensam aktör för tillgängliggörandet av e-böcker utan det är flera aktörer, med oklara 
roller, som påverkar hur bibliotekets förmedling kan göras möjlig. I nästa avsnitt 
kommer uppsatsens teoretiska perspektiv att introduceras. Med ovan beskrivna 
komplexitet i åtanke utgår teorin från ett sociotekniskt perspektiv. 
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3 Teori 
I det här avsnittet presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. För att kunna 
diskutera folkbibliotekens tillgängliggörande av e-böcker behövs ett teoretiskt 
ramverk som kan inkludera såväl de tekniska som de sociala delarna av e-böcker i 
bibliotek. E-böcker handlar om mer än bara tekniken, det handlar även om 
användning och förmedling. Kopplingen till folkbiblioteken samt e-boktjänsternas 
distributörer och leverantörer har även ekonomiska, kulturella och demokratiska 
aspekter. För att kunna inkludera alla dessa delar i uppsatsens analys och diskussion 
används ett sociotekniskt perspektiv. 

3.1 Sociotekniskt perspektiv  
Ett sociotekniskt system består av människor, aktiviteter, artefakter och teknologi 
där teknik och det sociala samspelar och interagerar (Van House, Peterson Bishop & 
Buttenfield, 2003, s. 2). Detta innebär att ett sociotekniskt perspektiv ger en 
möjlighet att titta på helheten av hur dessa delar interagerar med varandra. Genom 
det sociotekniska perspektivet kan såväl den sociala delen som den tekniska 
studeras på samma villkor.  

I antologin Digital Library Use: Social Practice in Design and Evaluation skriver 
Van House, Peterson Bishop och Buttenfield om digitala bibliotek. De menar att 
dessa är sociotekniska system bestående av nätverk av dokument, människor, 
praktiker, information och teknologi (Van House, Peterson Bishop & Buttenfield, 
2003, s. 1). Detta kan även appliceras på folkbiblioteken, där människor, teknik och 
aktiviteter ständigt möts och interagerar. Tryckta böcker, e-böcker och läsning är 
alla delar av detta sociotekniska system. Forskning för transformativ läsning utgår 
till exempel i flera fall från ett tekniskt perspektiv, men landar i att det är sociala 
förutsättningar som avgör om läsaren väljer en e-bok över en tryckt bok (Shin, 
2011; Zhang & Kudva, 2014; D’Ambra, Wilson & Akter, 2017).  

I antologin Internet, medier och kommunikation skriver Dahlgren om två olika 
synsätt på teknik. Istället för att dela upp det i teknisk och social syn utgår han från 
de två idéströmningarna utopisk och dystopisk syn på tekniken. En utopisk syn 
innebär att tekniken bidrar till lösningar på samhällsproblem, men en dystopisk syn 
innebär däremot att tekniken leder till en större samhällelig segmentering (Dahlgren, 
2002, s. 15). Inom forskning och profession kan det ibland anas en utopisk syn, som 
uttrycker en önskan om att e-bokens införande i biblioteken ska leda till ett 
transformativt skifte. Med detta menas att e-boken då ersätter den tryckta boken och 
att detta ska främja biblioteken, användarna och demokratin (Joint, 2010; Fichtelius, 
Persson & Enarsson, 2019). Den utopiska synen ses i även denna uppsats empiriska 
material. I professionens diskussion visar sig en önskan om att e-böckerna ska vara 
lösningen på olika problem. Däremot adresseras inte e-böcker och deras teknik i 
relation till sociala problem. 

Det kan dock vara problematiskt att fokusera på överdrivet utopiska eller dystopiska 
idéer. Dahlgren menar att tekniken inte bör ses som en separat del av samhället utan 
istället som en del i ett samspel mellan kommunikationsmöjligheter och samhällets 
olika kontexter. Det är istället hur tekniken används som leder till samhälls-
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förändringar (Dahlgren, 2002, s. 14). Ny teknik ställer dock vissa sociala och 
kulturella krav och det krävs kunskap om den nya tekniken för att kunna använda 
den.  

Teknik existerar med andra ord aldrig i ett vakuum, utan introduceras i ett 
sammanhang, där den sedan ska fungera i kombination med eller inom redan 
befintliga grupper, förförståelser, vanor och praktiker (Van House, 2004, s. 18). I 
forskningen som har lästs inför denna uppsats syns fler sociala aspekter i de senare 
publiceringarna, men utgångspunkten tenderar fortfarande vara tekniken eller 
användningen av den.  

Ulrich Dolata är professor i organisationssociologi och innovationsstudier, samt 
chef för Institutet för samhällsvetenskap vid Stuttgart universitet. Han har skrivit 
boken The Transformative Capacity of New Technologies: A theory of 
sociotechnical change från vilken denna uppsats i huvudsak tar sin teoretiska grund. 
Dolata skriver om de sociala, tekniska, ekonomiska och politiska delarna av såväl 
organisationer som teknik. Han menar att ny teknik kan fungera som en utlösare för 
socioekonomiska och institutionella förändringar. När nya tekniska uppfinningar 
eller när befintlig teknik genomgår en stor förändring kan anpassningsprocesser 
krävas. Det innebär att den nya tekniken blir initiativtagare till omformande 
processer inom samhällen eller sektorer. Dolata (2013, s. 37–38) lyfter tre olika 
nivåer av transformation som kan utlösas av teknik: 

• Den kollektiva uppfattningen: den kollektiva uppfattningen av alla 
möjligheter som ny teknik erbjuder. Här ryms förväntningar och visioner 
om hur den nya tekniken kan användas, och också idéer om vilka 
förändringar som krävs för att den nya tekniken ska vidareutvecklas och bli 
etablerad.  

• Aktörer och interaktionsmönster: När tekniken förändras måste aktörer 
tänka om och tänka nytt. Detta leder till såväl förändrade tillvägagångssätt 
som organisationsstrukturer. I kölvattnet av ny teknik uppstår dessutom ofta 
möjligheter för nya aktörer att ta plats. De påverkar i sin tur de 
interaktionsmönster, samarbeten, konkurrenssituationer och maktstrukturer 
som finns sedan tidigare.  

• Socioekonomiska strukturer och institutioner: Ny eller förändrad teknik gör 
ofta att det krävs omfattande förändringar i befintliga strukturer. 
Exempelvis kan regelverk av olika slag behöva uppdateras eller omarbetas, 
till exempel gällande upphovsrätt i relation till digitalisering. Ny teknik kan 
också medföra förändringar på marknaden och i marknadsrelationer, den 
kan göra att nya samarbeten uppstår och den kan påverka efterfrågan.   

I denna uppsats undersökning används Dolatas tre nivåer av transformation som en 
ingång när empirin bearbetas. Detta möjliggör att fler aspekter än de tekniska 
begränsningarna och möjligheterna kan upptäckas och lyftas fram. Genom att 
applicera dessa nivåer på det empiriska materialet har en obalans mellan forskning 
och fackpress kunnat identifieras. Det har i sin tur inneburit att nya problemområden 
har kunnat belysas i analysen.  
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Uppsatsens kapitel Resultat och analys struktureras upp utifrån Dolatas tre 
transformativa nivåer. Detta görs för att med hjälp av det sociotekniska perspektivet 
och de tre nivåerna kunna belysa olika delar av diskussionen kring 
tillgängliggörandet av e-böcker i folkbiblioteken.  

Detta avsnitt har handlat om det sociotekniska perspektivet och hur det kan 
appliceras i denna uppsats. Här efter följer metodkapitlet som utförligt beskriver hur 
det empiriska materialet har samlats in, behandlats och analyserats. 
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4 Metod 
Folkbibliotekens arbete med att tillgängliggöra e-böcker kan studeras på flera olika 
sätt. Genom att intervjua användare går det att undersöka användarnas perspektiv på 
tillgänglighet till e-böcker, genom en enkätundersökning till bibliotekarier kan e-
boksamlingar, leverantörsavtal eller de olika lånevillkoren undersökas och genom 
att studera statistik skulle e-böckers användning kunna granskas. Eftersom 
frågeställningen i denna uppsats istället handlar om professionens diskussion kring 
tillgängliggörande av e-böcker är en dokumentstudie av bibliotekens fackpress mer 
adekvat. En textanalys innebär att professionens diskussion och samlade bild av 
tillgängliggörandet av e-böcker i folkbiblioteken kan studeras. 

4.1 Val av metod  
För att kunna undersöka professionens diskussion om tillgängliggörandet av e-
böcker behöver empirin skildra just denna. Ett sätt att undersöka vad som diskuteras 
inom professionen är att läsa bibliotekens fackpress. Här lyfts aktuella ämnen i syfte 
att både informera och debattera.  

I den här uppsatsen används en kvalitativ textanalys som metod. Widén (2019, s. 
194) menar att textanalys till exempel kan användas för att undersöka olika problem 
och samhälleliga strukturer. Genom en väl avgränsad undersökning och noggrant 
utvalda texter, som är lämpliga att svara mot intresset, kan kunskap om texternas 
innebörder skapas (Widén, 2019, 194–195). Eftersom det inte är vanligt att ett smalt 
avgränsat område, såsom e-böckers tillgängliggörande på folkbibliotek, skildras rakt 
på sak behövs en metod för att undersöka hur det skrivs om mer indirekt. Just detta 
är vad textanalysen erbjuder. Genom att använda sig av textanalys kan läsaren 
undersöka om textens beståndsdelar återger samma bild som textens helhet 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 210). Detta gör textanalys 
till en lämplig metod för att undersöka hur tillgängliggörandet av e-böcker i 
folkbiblioteken diskuteras i bibliotekens fackpress. 

Esaiasson et al. (2012, s. 211) menar att det finns två huvudtyper av textanalytiska 
frågeställningar: systematiserande och kritiskt granskande. Den systematiserande 
analysen går i korthet ut på att antingen ordna, klassificera eller klargöra 
tankestrukturen i texterna som studeras. Den kritiskt granskande analysen använder 
sig däremot av idékritik, ideologikritik eller diskursanalys. Den här uppsatsens 
textanalys motsvarar en systematiserande analys med avsikt att ordna innebörden i 
texterna. Esaiasson et al. menar vidare att forskaren genom att logiskt ordna 
innehållet i de analyserade texterna kan skapa överblickbara kategorier om 
exempelvis vilka argument som används i en debatt eller vilka begrepp som används 
i en kampanj (ibid). I detta arbete handlar det om att inordna innebörden från de 
analyserade artiklarna i överblickbara kategorier vilka representerar tillgänglig-
görande av e-böcker på folkbiblioteken. Om undersökningen exempelvis hade varit 
fokuserad enbart på budget och förlagens makt över bibliotekens e-böcker, hade de 
olika representanternas röster i debatten kunnat undersökas genom en diskursanalys. 
Nu var intresset dock endast bibliotekens perspektiv, vilket innebär att en 
systematisk analys passar undersökningen bättre.  
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Widén (2019, s, 196–197) menar att läsning och tolkning av texter kan utföras 
genom tre olika dimensioner. Den första dimensionen innebär en analys som utgår 
från författaren eller organisationen bakom texten och fokuserar på vad de haft för 
avsikt med den eller vilken betydelse de menat ge den. Den andra dimensionen 
utgår från texten själv och fokuserar snarare på textens språk och litterära innebörd. 
Den tredje dimensionen handlar i sin tur om att tolka vad texten säger om det 
samhälle den framställts i, exempelvis genom att analysera vilka normer som 
uttrycks i den.  

Denna textanalys är utförd i den första dimensionen, det vill säga: undersökningen 
fokuserar på hur diskussionen om e-böckers tillgängliggörande i folkbiblioteken ser 
ut inom bibliotekssverige. Det kan också argumenteras för att textanalysen även rör 
sig inom den tredje dimensionen. Detta eftersom tolkningen av texterna inte endast 
fokuserar på författarnas avsikter utan genom analys och diskussion även speglar 
vad texterna säger om folkbiblioteken i relation till tillgängliggörandet av e-böcker.  

När texter analyseras och tolkas tilldelas de mening och förstås utifrån ett av två 
perspektiv: författarens syfte med texten eller hur läsaren tolkar texten (Widén, 
2015, s. 178). Enligt Bergström och Boréus (2018, s. 31–32) har alla läsare av en 
text en viss förförståelse utifrån sin egen kontext och sociala sammanhang. Detta 
påverkar i sin tur läsarens tolkning av texten. På grund av utbildning och 
yrkestillhörighet har uppsatsskrivarna en viss kunskap och insyn i bibliotekens 
problematik kring e-böcker. Det är i sin tur en del av motivationen till varför denna 
uppsats skrivs. I denna undersökning är dock avsikten att vara så objektiv som 
möjligt.   

4.2 Urval och avgränsningar 
I syfte att undersöka hur e-böckers tillgängliggörande i folkbiblioteken diskuteras 
inom professionen genomförs en textanalys av artiklar ur Biblioteksbladet, bis samt 
noll27. Biblioteksbladet (BBL) är medlemstidning för Svensk Biblioteksförening 
och menar sig ha föresatsen att vara ”ett av Sveriges ledande organ för en levande 
och ifrågasättande biblioteksdebatt” (BBL, u.å.). Tidskriften bis är medlemstidning 
för Bibliotek i Samhälle (BiS), vilket är en förening som riktar sig till 
biblioteksanställda och andra personer som är intresserade av biblioteksfrågor. BiS 
utger sig för att vara “en socialistisk biblioteksförening som verkar för att utveckla 
biblioteket och samhället i en mer progressiv riktning” (https://foreningenbis.com/). 
Magasinet noll27 ges ut av Kultur i väst och uppger sig ha för avsikt att “främja 
biblioteksutveckling genom att ge kunskap, inspirera, problematisera samt skapa 
dialog och debatt kring bibliotek och aktuella biblioteksfrågor” (noll27, u.å.). Dessa 
tre tidskrifter finns fritt tillgängliga på webben och är alla fokuserade på bibliotek 
och aktuella biblioteksfrågor. Det är till stor del här som biblioteksprofessionen 
debatterar, lyfter och diskuterar olika biblioteksfrågor.  

Undersökningens utvalda artiklar är publicerade mellan år 2014 och 2019. Den här 
avgränsningen bakåt i tiden baseras dels på teknikens snabba utveckling och den 
föränderliga digitala världen, men också på hur diskussionen i bibliotekens 
fackpress skiftade karaktär efter 2013. Tidigare handlade diskussionen främst om de 
ekonomiska aspekterna av tillgängliggörandet av e-böcker samt om e-böckerna 
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skulle ha en plats i biblioteken alls. I slutet av 2012 släppte regeringen 
litteraturutredningen Läsandets kultur: slutbetänkande av Litteraturutredningen 
(SOU 2012:65) där SKL rekommenderas vara ansvarig part för att upphandla avtal 
mellan förlag och folkbiblioteken angående e-böckerna (SOU 2012:65, s. 419). 
Efter detta påbörjades ett sådant samarbete och det är troligen en bidragande orsak 
till att diskussionen om e-böckernas tillgängliggörande i folkbiblioteken ändrade 
karaktär efter 2013. 

De artiklar som ingår i uppsatsens empiri har skrivits av författare med olika yrken 
(se bilaga 1). Det kan antas att de författare som är journalister och rapporterar om 
professionens arbete med tillgängliggörandet av e-böcker har en mer objektiv syn på 
frågorna som lyfts i bibliotekens fackpress, än de författare som själva ingår i 
professionen. Bland författarna återfinns förutom journalister också biblioteks-
chefer, en konstnär, bibliotekarier och partirepresentanter från Piratpartiet. Alla 
dessa författare och deras bakgrund påverkar hur undersökningens resultat ser ut.   

Om uppsatsens undersökning hade kunnat utföras genom att studera texter som 
enbart skrivits av författare inom professionen hade resultatet kanske sett 
annorlunda ut. Förmodligen skulle bilden som framträder nyanseras än mer 
eftersom materialet skulle vara ännu tätare knutet till professionen och möjligen 
också mer färgat av personliga infallsvinklar. 

4.3 Genomförande av undersökningen 
Esaiasson et al. (2012, s. 216–217) lyfter fram två olika vägar att gå när texterna ska 
analyseras: genom fördefinierade frågor eller genom ett öppet förhållningssätt. 
Denna undersökning har genomförts utifrån ett öppet förhållningssätt. På så vis 
kunde insamlat material gås igenom och leda arbetet framåt baserat på vad som 
hittades. Undersökningens utgångspunkt är att en e-bok som tillgängliggjorts av 
folkbiblioteket kan hittas, lånas och läsas. Vad som styr tillgängliggörandet av e-
böckerna avgörs av flera faktorer, vilka identifieras i de utvalda artiklarna. 

Undersökningens artiklar hittades både via tidskrifternas webbplatser och i e-
tidningarna. Tidskriften bis ligger på BiS webbplats och därför kommer både 
tidskrift och webbplats i detta avsitt att refereras till som BiS. 

4.3.1 Val av artiklar 
Insamling av det empiriska materialet utgick från tidskrifternas webbplatser för att 
finna artiklar som relaterar till tillgängliggörande av e-böcker i folkbiblioteken. Med 
artiklar åsyftas här både publicerade tidningsartiklar och blogginlägg som 
publicerats på webbplatserna. I syfte att inhämta så många artiklar som möjligt och 
sedan bedöma deras relevans för uppsatsens undersökning användes breda sökord. 
Dessa var e-bok, e-boken, e-böcker. För att inte oavsiktligt förbise någon relevant 
artikel lades även sökordet digitalisering till.  

Först användes sökfunktionen på alla tidskrifters webbsidor. Därefter skumlästes 
alla utgåvor av de tre tidskrifternas e-tidningar mellan nummer 1/2014 till det senast 
utgivna numret 17 november 2019 för att se om fler artiklar relaterade till ämnet 
kunde hittas. På så vis hittades ytterligare sex relevanta artiklar. 
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I tabellen redovisas resultatet av sökningarna i de olika tidskrifterna. Som synes är 
det stor skillnad i hur många träffar som gavs i de olika tidskrifterna. Detta speglas 
också i hur många relevanta artiklar som hittades i respektive tidskrift. Att det är 
stor skillnad tidskrifterna emellan anses dock inte vara ett problem i den 
undersökning som genomfördes inför denna uppsats. Detta eftersom uppsatsen inte 
har någon föresats att väga olika synpunkter mot varandra utan snarare undersöka 
den gemensamma bild som framkommer genom bibliotekens fackpress. 

Tidskrift (antal utvalda artiklar) e-bok e-boken e-böcker digitalisering 

BBL (16) 91 21 113 122 

BiS (4) 22 3 38 21 

noll27 (11) 63 28 85 60 

Tabell 1. Tabell över utförda sökningar 

De artiklar som valdes ut för att ingå i empirin har alla en tydlig koppling till 
folkbibliotek samt stämmer in på en eller flera av följande punkter:  

• de handlar om e-böcker i relation till bibliotekens användare ur ett 
tillgänglighetsperspektiv 

• de handlar om tekniska aspekter av tillgängliggörandet av e-böcker 
• de handlar om aktörer som påverkar tillgängliggörandet av e-böcker 

Artiklar utan koppling till folkbibliotek valdes bort1. Även artiklar som handlar om 
forskningsbibliotek, öppen tillgång till vetenskap eller kommersiell konsumtion har 
valts bort2. Det som handlar om forskningsbibliotek och öppen tillgång till 
vetenskap valdes bort på grund av att tillgängliggörande av e-böcker skiljer sig 
markant åt mellan folkbibliotek och forskningsbibliotek. Artiklar som handlar om 
MTM har valts bort eftersom talböcker och e-böcker är två skilda format3. Artiklar 
som handlar enbart om kommersiell konsumtion valdes bort eftersom de saknar en 
koppling till folkbibliotekens verksamhet4. Artiklar som har en koppling till 
folkbiblioteken, men där även kommersiell konsumtion behandlas har dock tagits 
med i urvalet. Artiklar som berör digitalisering generellt bedömdes utifrån hur e-
böcker, leverantörer eller tekniska lösningar togs upp i förhållande till folkbibliotek. 
De som tar upp någon av dessa aspekter och har en tydlig koppling till folkbibliotek 

 
1  http://www.noll27.se/2014/10/sveriges-forsta-digitala-sjukhusbibliotek/ 
2  http://biblioteksbladet.se/ojamlik-tillgang-till-kunskap-i-sverige/ 
3 https://foreningenbis.com/2019/06/13/kommersiella-losningar-och-digitala-klyftor-riskerar-att-skapa-
nya-hinder-for-dem-som-behover-lasa-text-i-tillgangligt-format/ 
4  http://biblioteksbladet.se/dumhet-bakom-ointresset-for-e-bok/  
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har tagits med. Sökningarna på webbplatserna och i e-tidningarna gav totalt trettioen 
artiklar som ansågs relevanta, varav sexton från BBL, fyra från BiS och elva från 
noll27. 

4.3.2 Kodning 
Alla funna artiklar som valts ut till undersökningen sparades i ett länkdokument. En 
första läsning av samtliga texter gjordes och korta sammanfattningar skrevs i syfte 
att skapa översikt över texternas innehåll. Därefter genomfördes en närläsning där 
citat valdes ut som meningsbärande enheter. Dessa fördes sedan in i ett separat 
dokument, där varje citat kodades enligt uppsatsförfattarnas tolkning av dess 
innebörd. Detta möjliggjorde att efter genomförd kodning kunna sammanställa alla 
meningsbärande enheter under olika rubriker för att tydliggöra vad texterna 
fokuserar på. Eftersom det är lösliggande citat som sorterats så kan en text 
förekomma under flera av perspektiven och blir då inte låst i ett perspektiv om den 
behandlar flera olika områden. De kodade citaten sorterades inom varje perspektiv 
för att hitta liknande kodningar och på så sätt kunde olika områden inom de tre 
perspektiven identifieras. 

Många av artiklarna passar alltså in i flera olika teman och under mer än en av 
Dolatas tre nivåer. Detta innebär att inplaceringen har fått utgå från vad artikeln 
övervägande behandlar. Detta återspeglas också i resultat och analys där det kan 
utläsas att professionens diskussion ofta fokuserar på ett brett spektrum av 
tillgängliggörandet av e-böcker. Därför vävs också de olika nivåerna in i varandra.  

4.3.3 Bearbetning och analys 
Genom att identifiera olika områden inom de tre olika perspektiven kunde mönster 
identifieras i materialet och analysen fortskrida. För att illustrera de upptäckter och 
sammanhang som framkom i bibliotekens diskussion om tillgängliggörandet av e-
böcker har ett antal representativa citat valts ut att ingå i analysen. Citaten är tänkta 
att förstärka analysens text genom att ge en direkt inblick i diskussionen i 
bibliotekens fackpress. Analysavsnittets text har sedan skapats utifrån de 
meningsbärande citaten och de sammanhang som har framträtt under arbetet med 
textanalysen. 

I analysen används Dolatas tre transformativa nivåer som utgångspunkt för att 
belysa hur arbetet med att tillgängliggöra e-böcker på folkbiblioteken diskuteras 
inom professionen.  

4.3.4 Reliabilitet  
Bibliotekens fackpress ses i uppsatsen som en representation för professionens 
diskussion, eftersom det är där den offentliga debatten hålls. Det kan dock inte med 
säkerhet sägas hur diskussionen inom hela biblioteksprofessionen ser ut, eller att 
diskussionen i bibliotekens fackpress är en helt korrekt representation. Det finns 
heller ingen garanti över att slarvfel inte har råkat uppkomma vid textanalysen. 
Dock har noggrannhet iakttagits vid insamlandet av texterna och texterna har 
granskats vid upprepade tillfällen, vilket gör att undersökningens reliabilitet bör 
vara god. Datainsamling har skett på ett strukturerat vis och allt material är 
kontrollerat och bearbetat flera gånger för att undvika misstag. 
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4.4 Etiska överväganden 
Samtliga artiklar som har använts för uppsatsens textanalys är sedan tidigare 
publicerade på webben och vissa även i tryckt form. Yrkestitlar och 
organisationstillhörigheter har funnits att hitta i anslutning till de publicerade 
texterna eller offentligt på webben. Ingen av personerna som nämns i analysen har 
dock tillfrågats om att ingå i uppsatsen, vilket innebär att de heller inte gett sitt 
samtycke till att texterna används. Uppsatsskribenternas tolkning är dock att 
texterna inte är av känslig karaktär och bristen på samtycke bör därför inte vara ett 
problem. Baserat på detta förekommer heller inget försök att anonymisera de 
personer som framkommer i artiklarna.  

Det finns alltid en viss risk att text feltolkas och detta skulle kunna medföra att 
uppsatsens slutsatser blir missvisande. Intentionen är dock att genom att grundligt 
studera texterna, bryta ned dem i mindre enheter samt att analysera dem utan 
förutfattade meningar hitta deras innebörd och redovisa denna. Vad som påstås i 
uppsatsen är baserat på artiklarna och tolkat genom den valda teorin. Föresatsen är 
därmed att uppsatsens analys och slutsatser ska vara påverkade så lite som möjligt 
av uppsatsskribenternas personliga uppfattningar.  
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5 Resultat och analys 
Denna uppsats handlar om diskussionen kring e-böckers tillgängliggörande på 
folkbiblioteken och i detta avsnitt analyseras resultaten funna i empirin. I analysen 
framförs det empiriska materialet utifrån Dolatas (2013, s. 37–38) tre transformativa 
nivåer: den kollektiva uppfattningen, aktörer och interaktionsmönster samt 
socioekonomiska strukturer och institutioner. I varje nivå har teman för 
återkommande diskussioner, problem eller förslag på lösningar identifierats.  

Redan i kodningen av det empiriska materialet lades grunden för uppsatsens 
analytiska teman. Resultaten har sedan sorterats och bearbetas för att kunna 
presentera en samlad bild av professionens diskussion om tillgängliggörandet av e-
böcker i folkbiblioteken. I detta avsnitt illustreras undersökningens resultat och 
analys genom utvalda citat ur det empiriska materialet.  

5.1 Den kollektiva uppfattningen 
Dolata (2013, s. 37 - 38) beskriver hur ny eller förändrad teknik skapar nya 
förväntningar och förhoppningar om vad den kan användas till. Den triggar därmed 
också igång funderingar och visioner, och sedan påföljande faktiska förändringar, 
om vad som behöver göras för att den nya tekniken ska komma till sin fulla rätt. I 
det empiriska materialet handlar diskussionen om tillgängliggörandet av e-böcker 
till stor del om hur problem ska kunna lösas, med hjälp av e-böcker och kring e-
böcker. Detta hänger i sin tur ihop med bibliotekens visioner och förhoppningar i 
relation till e-böckernas tillgängliggörande i folkbiblioteken.  

I denna del av analysen kommer professionens diskussion om hur biblioteken 
upplever e-böckernas potential och om hur den bäst uppnås att lyftas fram. Det 
handlar till stor del om hur e-böckerna kan användas för att nå ut till fler och nya 
användare, men också om behovet av en nationell e-boktjänst för att bättre kunna 
hantera e-böckerna. 

5.1.1 Bibliotekens uppdrag 
Många av artiklarna angående tillgängliggörandet av e-böcker i folkbiblioteken 
berör i stort eller smått litteraturförmedling. Detta är naturligt eftersom det läs-
främjande och litteraturförmedlande uppdraget är centralt i bibliotekens verksamhet. 
E-böckernas till stor del flexibla natur är en aspekt som uppskattas när professionen 
talar om litteraturförmedling och läsning (Loman, 2018, 20 september). Det är 
tydligt att formatet erbjuder möjligheter för biblioteken att hitta nya sätt att nå ut till 
sina användare (Ingmansson, 2018, 26 februari).  

Det kan konstateras att när e-böcker diskuteras i en litteraturförmedlingskontext är 
tonen ofta mer positiv än när de diskuteras i andra sammanhang. Detta beror 
troligen på att diskussionen om litteraturförmedling i relation till e-böcker gärna 
fokuserar på de lösningar som den nya tekniken möjliggör. Det här synsättet 
överensstämmer med hur Dolata (2013, s. 37 - 38) beskriver den första 
transformativa nivån av ny teknik, där fokus ligger på förhoppningar och 
framtidstro. I en debattartikel lyfter till exempel Johanna Hansson, 
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stadsbibliotekarie och chef på bibliotek Uppsala, vikten av att se möjligheter, inte 
endast hinder, med e-böckerna: 

Trots [...] osäkerheten är det viktigt att vi gör vad vi kan för att hantera e-
medier mer som vilka böcker som helst och att påminna varandra om vad 
uppdraget är. På det enskilda biblioteket kan det inte vara, menar jag, att man 
ska ägna jättemycket tid åt förlagens affärsmodeller, utan att varje dag och på 
alla möjliga sätt arbeta för att främja intresset för litteratur och läsning, genom 
bred tillgång och innovativa metoder. Frågan blir då primärt hur e-boken kan 
bidra till detta, inte hur mycket den kostar. (Hansson, 2015, 18 mars) 

Hansson lyfter här en viktig del av problematiken kring e-böckerna. Hon framhåller 
att e-medierna bör ses som ett av många medier i biblioteken, och användas för att 
uppfylla bibliotekens uppdrag. Samtidigt finns det mycket som pekar på att e-böcker 
är alltför svårdefinierade för att ses som endast ytterligare ett format. Både det 
empiriska materialet (Persson & Idiomdrottning 2017; Andersson & Rubenson, 
2016; Persson, 2014, 6 maj) och forskning visar att de skiljer sig på väsentliga sätt 
från tryckta böcker (Gall 2005; Renman Claesson, 2012; Snickars, 2012; Fleischer, 
2011a). 

En del av diskussionen om bibliotekens tillgängliggörande av e-böcker handlar 
alltså om att motivera deras plats i biblioteken. Detta görs till stor del genom att se 
dem som en möjlighet, till exempel när det handlar om litteraturförmedling. Det är 
tydligt hur den kollektiva uppfattningen inom professionen rymmer just den typ av 
förväntningar och idealbilder som Dolata (2013, s. 37 - 38) skriver om i den första 
transformativa nivån. 

5.1.2 Prioriterade målgrupper 
Diskussionen om folkbibliotekens arbete med att tillgängliggöra e-böcker handlar 
alltså delvis om att e-böckerna kan ses som lösningar på problem och fråge-
ställningar inom verksamheten. I det empiriska materialet lyfts flera exempel på 
innovativa sätt att förbättra servicen gentemot några av bibliotekens prioriterade 
grupper (Westin, 2016, 3 juni; Ingmansson, 2018, 26 februari; al Naher, 2019, 24 
juni; Andersson, 2015, 23 september). Bland annat skriver journalisten Helén 
Andersson om projektet Barnens Boktipsare, en app där e-böcker ska vara direkt 
åtkomliga för nedladdning. Hon citerar Nanna Ekman, webbredaktör på Malmö 
stadsbibliotek och samordnare för den nationella barnredaktionen, som säger att 
“barn vill att boken ska finnas där direkt när de hittar det de vill läsa. De har inte 
tålamod att vänta och gå och hämta den någon annanstans.” (Andersson, 2015, 23 
september). 

E-bokappen Bibblix återkommer som ett lyckat exempel i flertalet artiklar. Bibblix 
har visat sig fungera väl både för fritidsläsning och i skolmiljö (Andersson, 2017, 17 
juni). I appen, som riktar sig till barn mellan sex och tolv år, hittar barnen böcker 
som både kan laddas ner omedelbart samt boktips på böcker som finns att låna i 
tryckt format på folkbiblioteket (Westin, 2016, 3 juni). Genom att erbjuda direkt 
tillgång till böckerna i surfplattan eller mobiltelefonen blir boklånet lättare att hålla 
dolt och barn med lässvårigheter ska därmed kunna känna sig mer bekväma.  
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En särskild målgrupp är de så kallade tröskelläsarna, de som inte riktigt har 
knäckt läskoden och där det går trögt med läsningen. För att skydda 
tröskelläsarna finns det inga tävlingsmoment i Bibblix. Man ska inte jämföra 
med kompisarna hur mycket man läst. (Andersson, 2017, 17 juni) 

Journalisten Helén Anderson citerar i en artikel Hanna Rasmussen, bibliotekschef i 
Katrineholm:  

 – Lärare har vittnat om att det finns barn som tidigare haft väldigt svårt att 
hitta något att läsa och hålla fast vid, men att det har de gjort i Bibblix där det 
inte finns någon utpekande funktion. Allt barnen läser ser likadant ut och barn 
vill inte avvika från normen. (Andersson, 2017, 17 juni) 

En av fördelarna med e-bokläsningen kan alltså vara att tekniken som e-boken läses 
från anonymiserar vad som blir läst. En utomstående kan inte bara genom att titta på 
vad läsaren har i handen avgöra vilken bok som denne läser. Om läsningen av olika 
anledningar är känslig, som den till exempel kan vara för barn som är på en lägre 
läsnivå än sina klasskamrater, kan e-bokens anonyma karaktär vara till hjälp. Precis 
som forskningen visar indikerar detta att vad e-boken läses på har stor betydelse för 
hur e-bokläsningen upplevs (Shin, 2011).  

I det empiriska materialet diskuteras ofta e-böckernas inverkan på bibliotekens 
budget i negativa ordalag. Men det finns undantag, till exempel när det handlar om 
e-böckernas potential som flexibla lösningar. På Gotland användes e-böcker för att 
väcka upp en nedlagd boken-kommer-verksamhet. Detta innebar att Visby lasarett 
fick tillgång till delar av folkbibliotekets utbud, trots nedlagt patientbibliotek. Åsa 
Ingmansson (2018, 26 februari), avdelningschef på Biblioteken på Gotland, skriver 
om hur biblioteken utvecklade sin verksamhet med ambitionen att både kunna 
minska den digitala klyftan och kostnadseffektivisera verksamheten. Ingmansson 
lyfter viktiga poänger med e-böckernas flexibilitet, och pekar på hur de möjliggör 
litteraturförmedling genom noga utvalt material till användare som annars inte fått 
tillgång till bibliotekens utbud.  

Plattorna finns nu tillgängliga på Visby lasaretts barn- och ungdomsavdelning, 
några med inriktning mot de yngre och några mot de äldre. Det finns även 
plattor för utlåning via det medicinska fackbiblioteket [...] Till dessa plattor har 
vi också valt ut litteratur med patientfokus, som hälsoböcker, biografier med 
sjukdomsinnehåll, läsning kring graviditet och att vara förälder. Två plattor 
finns även tillgängliga på dialysavdelningen, där patienterna ligger inne hela 
dagen och ofta behöver läsning. (Ingmansson, 2018, 26 februari) 

I det empiriska materialet kan det alltså utläsas att biblioteken genom att utnyttja e-
böckernas flexibilitet har hittat nya vägar för att lösa problem kring förmedlingen av 
litteratur. Åtminstone delar av professionen har uppmärksammat e-böckerna som en 
ny möjlighet för att lösa problem med tillgång till läsning. Vad Ingmansson 
beskriver ovan är hur e-böcker kan hjälpa biblioteken att uppfylla sitt läsfrämjande 
och litteraturförmedlade uppdrag trots att förutsättningarna för att arbeta 
förmedlande med tryckta böcker har minskat eller försvunnit. När patientbiblioteket 
lagts ned och boken kommer-verksamheten måste upphöra blev e-böckerna 
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patienternas möjlighet att få tillgång till litteratur från folkbiblioteket (Ingmansson, 
2018, 26 februari). Detta visar på e-böckernas potential som ett verktyg i 
bibliotekens läsfrämjande arbete. Det tyder på att i tider av omstruktureringar, 
nedläggningar och minskade budgetar kan e-boken vara en möjlig lösning för 
biblioteken att fortsätta nå ut till användarna.  

Ingmansson lyfter här dessutom ytterligare en aspekt av tillgängliggörandet av e-
böcker genom folkbiblioteken, nämligen den teknikbundna. Att biblioteken inte 
erbjuder e-böckerna som enbart filer, utan på en läsare är ett annat sätt att ge 
användarna tillgång till utbudet. Detta möjliggör för skräddarsydda lösningar där e-
bokutbudet mer kan fungera som ett mindre bibliotek, direkt anpassat efter 
mottagaren eller situationen. Forskningen framhåller just att e-böcker är starkt 
kopplade till tekniken som de läses från, men också till läsarens kontext (Bergström 
& Höglund, 2018; D’Ambra, Wilson & Akter, 2017). Zhang och Kudva (2014) 
menar till exempel att e-böcker främst föredras när de uppfyller specifika behov 
eller just kontextuella faktorer.  

I detta avsnitt framkommer det att professionen ser e-böckerna som en potentiell 
lösning när det kommer till att arbeta litteraturförmedlande mot särskilda grupper av 
användare. E-böcker har till exempel framgångsrikt använts för att skapa flera 
läsfrämjande appar riktade mot barn, samt för att bidra med små digitala bibliotek i 
en boken-kommer-verksamhet. Det sociotekniska system som e-böckerna är en del 
av blir påtagligt när det handlar om de prioriterade grupperna. Här ses också att 
professionen eftersträvar att vidareutveckla och etablera den nya tekniken i enlighet 
med Dolatas (2013, s. 37 - 38) första nivå. 

5.1.3 En nationell e-boktjänst 
Diskussionen i det empiriska materialet handlar dock inte bara om e-böckernas 
potential. Även om e-böckerna kan bistå med nya vägar för problemlösning, kräver 
de samtidigt en hel del resurser av biblioteken. Arbetet med att tillgängliggöra e-
böcker i folkbiblioteken är med andra ord inte okomplicerat.  

Diskussionen om bibliotekens tillgängliggörande av e-böcker återkommer ofta till 
att det behövs mer samarbete och samverkan. Det framgår exempelvis i journalisten 
Fredrik Svedemyrs artikel från en bibliotekschefskonferens: “Inte minst kan det 
finnas behov av bättre samordning. Det visade sig kanske tydligast under ett 
seminarium om Kungliga bibliotekets arbete med e-böcker” (2014, 21 november). I 
Svedemyrs, liksom i flera andra artiklar, diskuteras KB:s roll i folkbibliotekens 
arbete med att tillgängliggöra e-böcker (ME, 2015, 26 mars; Aase, 2015, 26 
februari). Artiklarna belyser och diskuterar bristen på, och behovet av, en nationell 
e-boktjänst. Diskussionen i det empiriska materialet pekar således på att rättvisa 
villkor är viktiga för biblioteken. Biblioteken vill att alla användare och alla 
bibliotek ska ha samma förutsättningar när det kommer till e-böcker, och ser en 
nationell e-boktjänst via KB och Libris som en lösning på detta. En sådan lösning 
kan till viss del jämföras med de fjärrlånesystem för tryckta böcker som finns på 
folkbiblioteken. Där kan biblioteken låna in böcker från andra bibliotek runt om i 
landet för att tillgodose låntagarnas behov.   
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Journalisten Thord Eriksson rapporterar från en paneldiskussion där Maria 
Jacobsson från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Per Helin från Publit 
samt Jesper Klein, innovationschef på MTM, och Miriam Säfström från KB deltog. 
Eriksson citerar Säfström som menar att: 

det finns en längtan efter en total lösning, något nationellt och sammanhållet 
som gör att slutanvändarna får rättvis tillgång till digitala böcker, som gör att 
det inte behöver vara så hög tröskel till e-bokläsandet. (Eriksson, 2017, 29 
september) 

Under paneldiskussionen framkom att deltagarna anser att tekniken är det stora 
dilemmat i att skapa en nationell tjänst. Per Helin menade att “-Det handlar om 
teknik och hur man bygger infrastruktur. Har man det på plats så är det inte så svårt” 
(Eriksson, 2017, 29 september). Jesper Klein i sin tur menade att när juridiska och 
tekniska hinder är undanröjda skulle biblioteken kunna erbjuda “en biblioteksägd 
marknadsplats där kommersiella aktörer kan erbjuda sina tjänster” (ibid). 

Flera tidskrifter i undersökningen diskuterar den försöksverksamhet som KB har 
genomfört. Svedemyr, skriver i en artikel:  

Regeringen gav i oktober 2013 Kungliga biblioteket i uppdrag att inleda en 
försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella 
bibliotekskatalogen Libris. [...] Under projekttiden har en prototyp av en e-
bokstjänst arbetats fram med ett flöde av e-böcker från distributörer som når 
biblioteken via Libris. Prototypen har innehållit ca 400 så kallade fira [sic] e-
böcker och testats av utvalda bibliotek. Återkopplingen har varit positiv och 
visar på möjligheter att integrera olika aktörer och medieleverantörer i 
systemet. (Svedemyr, 2015, 26 februari) 

Vidare konstaterar Svedemyr att “Libris-systemen skulle därmed kunna utgöra 
grunden till den tekniska infrastruktur som behövs för en nationell långsiktig 
lösning”. Signaturen ME (2015, 26 mars, s. 40) menar i en notis skriven vid ungefär 
samma tidpunkt att ”KB har kompetens och möjlighet att utveckla och fungera som 
det allmänna biblioteksväsendets nationella nav i e-boksutlåning.” I det empiriska 
materialet framgår det att försöket visar att KB har kapacitet att bygga den 
infrastruktur på vilken en nationell e-boktjänst skulle kunna baseras.  

Den kollektiva uppfattningen inom professionen tycks alltså vara att e-böckernas 
tillgängliggörande behöver en nationell e-boktjänst. Dock är organisationen kring 
den oklar. Samtalet verkar snarast lyfta många samstämmiga röster om behovet, 
men inga klara initiativ till hur det ska kunna genomföras. I Erikssons artikel från 
ovan nämnda paneldiskussion tydliggörs detta: 

Ska Sverige ha ett nationellt bibliotek för e-böcker? Svaret blev ja när frågan 
diskuterades på Bokmässans andra dag. Men vem som ska bygga detta digitala 
riksbibliotek är det ingen som har svar på. (Eriksson, 2017, 29 september) 

Ansvarsfrågan är komplex, och även om debatten indikerar att folkbiblioteken gärna 
ser att KB kliver fram och axlar rollen som utvecklare av en nationell e-boktjänst, så 
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ställer sig KB själv mer avvaktande. Svedemyr citerar Miriam Säfström, som är 
enhetschef för Metadata och systemstöd på Kungliga biblioteket. Hon säger: 

- Vi vill arbeta vidare med frågan och jag tror Bibliotekssverige förväntar sig 
det. Vi har en dialog med departementet och har tagit fram underlag för att 
kunna fortsätta arbetet. Men det är svårt utan ekonomiska medel. (Svedemyr, 
2015, 26 februari) 

Genom artiklarna i det empiriska materialet kan det utläsas att det finns flera 
parallella projekt och att de olika aktörerna skulle kunna hjälpa varandra framåt. 
Malmö stadsbibliotek har till exempel arbetat fram Kaliber, som skulle kunna vara 
en del av lösningen med den nationella e-boktjänsten. Svedemyr (2015, 26 februari) 
skriver att Kaliber är “en plattform för förmedling av e-böcker [...] I samband med 
KB:s framtida arbete, finns det möjligen en grund för att gemensamt utveckla något 
bra.”. I diskussionen inom professionen framgår det alltså att det finns en vilja att 
hitta lösningar för hur e-böcker bättre ska kunna tillgängliggöras i folkbiblioteken 
och att det finns såväl pågående initiativ som förhoppningar inför framtiden. Vad 
som efterfrågas är egentligen en samlande kraft och ekonomiska resurser.  

Genom Dolatas (2013, s. 37–38) första transformativa nivå kan det utrönas att 
professionen anser att det krävs förändringar i hanteringen av e-böckerna för att 
visionerna om dem ska kunna uppfyllas. I detta avsnitt visar det empiriska 
materialet en samlad bild om att det behövs mer samarbete när det kommer till att 
tillgängliggöra e-böcker. Biblioteken vill ge sina användare rättvis tillgång till e-
böcker, oavsett var i landet de bor. För att göra detta anser de att det krävs en 
nationell e-boktjänst. 

Den första delen av analysen utgår från Dolatas sociotekniska perspektiv för den 
kollektiva uppfattningen. Tonen är förhoppningsfull när professionen diskuterar hur 
e-böckerna ska kunna tillgängliggöras för användarna. E-böckerna erbjuder nya 
lösningar på problem, och nya sätt att nå prioriterade grupper och andra användare. 
Det framgår dock också att det finns bekymmer kring tillgängliggörandet av e-
böckerna, och att folkbiblioteken ser ett nationellt samarbete som den bästa vägen 
framåt.  

5.2 Aktörer och interaktionsmönster 
Sett genom ett sociotekniskt perspektiv menar Dolata (2013, s. 37–38) att en 
förändring av teknik kan medföra att den aktuella marknadens aktörer måste tänka 
om och hitta nya vägar. Det påverkar i sin tur hela organisationsstrukturen och gör 
att samarbeten och maktstrukturer rubbas. Detta kan observeras i den svenska 
biblioteksvärlden och i professionens diskussioner i det empiriska materialet. 
Införandet av e-böckerna har onekligen påverkat biblioteken, både inom 
organisationen samt i relationerna med samarbetspartners och användare.  

Det finns flera olika aktörer som är delaktiga i tillgängliggörandet av e-böcker i 
folkbiblioteken. En självklar aktör är folkbiblioteken, men även leverantörer, 
distributörer, politiker och nationella organisationer som SKL och KB är delaktiga i 
tillgängliggörandet eller samtalet om tillgängliggörande av e-böckerna. Denna del 
av analysen fokuserar just på dessa aktörer samt de interaktionsmönster de utgör en 
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del av. Det är här de största förändringarna har skett samtidigt som biblioteken haft 
små möjligheter att påverka utvecklingen. Detta område är kanske just därför det 
som är mest diskuterat i det empiriska materialet i relation till tillgängliggörandet av 
e-böcker.  

I centrum av diskussionen observeras fem huvudteman, som också får utgöra 
rubrikerna i avsnittet: ansvar, kontroll, kostnader, samarbeten och lösningar. 
Dessutom tillkommer en rubrik som beskriver diskussionen om nuläge och framtid. 

5.2.1 Ansvar 
Ansvarsfrågan sträcker sig från ett bredare perspektiv om vem som ansvarar för 
tillgängliggörandet av e-böcker till mer detaljerade frågor som ansvaret för vilka e-
böcker som ska ingå i beståndet. Frågan är komplex eftersom många aktörer är 
inblandade i tillgängliggörandet och de har olika egenintressen när det kommer till 
varför e-böckerna bör göras tillgängliga i biblioteken. De olika aktörernas egna 
uppfattningar och praktiker påverkar alltså hur de ser på tillgängliggörandet av e-
böckerna (Van House, 2004, s. 18). Detta bidrar då till att samtalet om vem som 
ansvarar för vad och vilken aktör som kan driva utvecklingen framåt upplevs stå 
still. Samma frågor diskuteras om och om igen utan att aktörerna kommer fram till 
några lösningar.  

Aktörerna är överens om vem som är drivande i frågor om e-böckerna i Sverige, 
men vad som motiverar drivkraften verkar det finnas olika uppfattningar om. 
Journalisten Stina Loman (2017, 3 maj) skriver i en artikel om professor Elena 
Maceviciutes forskningsprojekt. Hennes forskning visar att folkbiblioteken är de 
som driver e-bokutvecklingen framåt. Folkbibliotekens drivkraft ligger i att de vill 
tillgängliggöra e-böcker för användarna. De är dock mer avvaktande när det gäller 
utveckling av teknik och avtalsvillkor som enligt forskning ändå är något som 
biblioteken bör ställa mer krav på (McKnight, Dearnley & Morris, 2008). 

De ser e-böckerna som ett verktyg för demokrati, ett sätt att tillgängliggöra 
litteraturen, säger Elena Maceviciute, professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. (Loman, 2017, 3 maj) 

Maceviciutes undersökning visar dock att folkbibliotekens starka vilja att erbjuda e-
böcker också grundar sig i ”förhoppningen om att kunna locka nya läsargrupper” 
(ibid). 

Folkbibliotekens drivande roll ifrågasattes bland annat på bokmässan 2014 då 
Svenska Förläggareföreningens direktör, Kristina Ahlinder, sade att de svenska 
biblioteken ”tar alltför stort ansvar för e-böckerna” (Andersson, 2014, 30 
september). Ahlinder syftar på att biblioteken står för majoriteten av e-
bokförsäljningen, men att de inte klarar av att vara e-bokmarknadens främsta 
finansiär. Istället anser hon att biblioteken bör arbeta med att ”marknadsföra den 
marknad som finns” (ibid). Docent Ann Steiner från Lunds Universitet, som deltog 
vid samma seminarium, lyfter också att e-bokdebatten lägger ett stort fokus på 
folkbibliotekens roll. 
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Sverige har inte kommit så långt och utvecklingen ser annorlunda ut här i 
jämförelse med till exempel USA och England där debatten om e-boken ser 
annorlunda ut och mer handlar om marknaden och kostnaderna än om 
bibliotekens roll. (Andersson, 2014, 30 september) 

Bibliotekets roll lyfts också i forskningen som en fråga som är viktig att diskutera 
(Gall, 2005; Joint, 2010). Däremot handlar det då inte om biblioteket som en 
drivkraft för e-bokens utveckling, utan snarare om att integrera e-böckerna i 
folkbibliotekens ursprungliga uppdrag och samhällsroll.  

Diskussionerna om ansvar i det empiriska materialet handlar både om ansvar för 
utveckling av e-bokmarknaden, folkbibliotekens roll i utveckling av e-boktjänster 
och ansvaret över bibliotekens e-boksamlingar. De olika aktörerna verkar dock vara 
så fokuserade på att lösa tillgängliggörandet av e-böckerna att andra frågor hamnar i 
skymundan. Frågan om vem som egentligen ansvarar för vad förblir olöst. Detta är 
ett tecken på att förändringar i maktstrukturerna mellan de olika aktörerna har lett 
till en osäkerhet i vilken roll de har i förhållande till varandra (Dolata, 2013, s. 37–
38). 

Även frågan om vilket ansvar folkbiblioteken har gentemot sina användare kontra 
distributörer och förlag. Är tillgängliggörandet så avgörande att biblioteken inte tar 
de mer obekväma diskussionerna med distributörerna och förlagen? Journalisten 
Henriette Zorn lyfter två liknande frågor som togs upp under mässan Bok & 
Bibliotek 2014: 

Varför är biblioteken så rädda för friktioner ifråga om e-böcker? undrade Signe 
Westin (Zorn, 2014, 22 oktober, s. 21). 

E-boksseminarier är vid det här laget lite som att trampa i kvicksand. Tonläget 
har visserligen mjuknat något och möjligen är inte positionerna så förtvivlat 
låsta. Men kommer man någonstans? (ibid) 

Folkbibliotekets ansvar gentemot sina användare är något som också partiledaren 
för Piratpartiet Magnus Andersson och debattsamordnare i Piratpartiet Mattias 
Rubenson (2016, 14 december), påpekar i en debattartikel. De menar att spridning 
av kunskap tillhör bibliotekens huvuduppgifter och anser därför att de begränsningar 
som biblioteken har för utlån av e-böcker är bekymmersamma. Begränsningarna 
motverkar bibliotekens uppdrag och bidrar till en ineffektiv utlåning och 
kunskapsspridning (ibid). 

Ansvaret för e-böckerna borde kanske till syvende och sist hanteras gemensamt. 
Botkyrka biblioteks systemansvarige bibliotekarie Björn Waller (2019, 11 februari) 
skriver i en debattartikel att biblioteken och förlagen behöver skapa en dialog direkt 
med varandra istället för att prata med teknikleverantörerna. Waller menar vidare att 
dialogerna då kan bli mer konstruktiva och handla om hur ”vi vill arbeta med 
digitala böcker” (ibid), istället för att ofruktsamt fortsätta att bolla ansvarsfrågan 
mellan olika aktörer. Det är dock värt att uppmärksamma att även han föreslår detta 
utifrån vad folkbiblioteken själva vill i relation till e-böcker och inte vad användarna 
önskar.  
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Folkbiblioteken ses delvis som en drivkraft i e-boksfrågan, men deras förmåga att 
ensamma driva frågan framåt ifrågasätts också. Maktstrukturerna mellan de olika 
aktörerna har delvis förändrats, men också avstannat i en slags obalans där 
aktörernas roller har blivit otydliga (Dolata,2013, s. 37–38). I diskussionen kommer 
det fram önskemål om mer samarbete i ansvaret att driva utvecklingen framåt. 
Frågan om vem som ansvarar för vad gällande e-böckernas utveckling förblir trots 
detta obesvarad. 

5.2.2 Kostnader  
I det empiriska materialet framförs två tydliga problem för folkbibliotekens arbete 
med e-böcker: kontroll över beståndet och kostnader för e-böckerna. 
Tillgängliggörandet av e-böcker är till stor del en ekonomisk fråga. Folkbiblioteken 
har till exempel behövt införa begränsningar för utlån av e-böcker, eftersom 
kostnaderna annars är svåra att kontrollera. Om biblioteken skulle erbjuda 
obegränsad tillgång till e-böcker skulle risken vara att de tog alltför stor del av 
bibliotekens budget i anspråk. 

Förlagens ekonomiska intressen står alltså i konflikt med folkbibliotekens intresse 
för kunskapsförmedling, men utan inkomster från e-böckerna är det samtidigt svårt 
att föra marknaden framåt. Det menar i alla fall Svenska Förläggareföreningens 
direktör Kristina Ahlinder, som dock verkar vara öppen för att diskutera den obalans 
som finns mellan de olika aktörerna på e-bokmarknaden (Andersson, 2014, 30 
september). 

Den dominerande avtalsmodellen för e-böckerna med en kostnad per utlån för 
biblioteken kritiseras på flera ställen i det empiriska materialet. Detta eftersom 
modellen innebär att bibliotekens kostnader ökar när utlåningen ökar. Journalisten 
Johanna Westlund (2014, 7 november) skriver att de ökade kostnaderna till och med 
har lett till att vissa bibliotek har sagt upp sina avtal med distributören Elib. Hon 
menar att folkbibliotekens begränsningar för utlån av e-böcker beror på att varje e-
bokutlån kostar biblioteket en viss summa pengar. För att bibliotekens budget ska 
räcka har därför ett maxtak på e-bokutlån införts på de flesta bibliotek (ibid).  

Folkbibliotekens begränsningar för e-böcker är något som också journalisten Sam 
Sundberg (2016, 1 november) skriver om och där han belyser hur begränsningarna 
kan skilja sig stort mellan de olika biblioteken. Det framkommer alltså en obalans 
mellan kostnaden för e-böcker och efterfrågan på desamma. Bibliotekscheferna 
Tollbäck Ericson, Schmitz och Rasmussen uppmärksammar detta i en debattartikel: 

Kostnaden för e-böcker är ohållbar. Som det är betalar Sveriges folkbibliotek 
snart 10 procent av sitt medieanslag, för e-boksutlåningen som är 1–2 procent 
av den fysiska utlåningen (Tollbäck Ericson, Schmitz & Rasmussen, 2016, 16 
december). 

Även om e-böckerna framstår som orimligt dyra, menar Gall (2005) att kostnaderna 
inte är riktigt så enkla att mäta. De tryckta böckerna för med sig mer kostnader för 
hantering, samtidigt som kostnader för lagring också kan skilja sig åt mellan de 
olika formaten och tekniska lösningarna. Kostnad per utlån och kostnader i 
medieanslaget är alltså två skilda saker.  
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Skribent och BiS redaktör Tobias Willstedt (2015, s. 15) skriver i ett reportage om 
hur bibliotek ibland helt har fått stänga av sina e-boktjänster under en begränsad tid, 
eftersom budgeten för e-böcker under perioden tagit slut. Han tar även upp hur 
kostnaderna påverkar vilka e-böcker som biblioteken har i sitt bestånd: 

Nyligen fick Stockholms stadsbibliotek plocka bort alla e-böcker ur sitt 
bestånd som kostar dem mer än 20 kronor att låna ut. Det innebar att 800 titlar 
gjordes oåtkomliga för Stockholms stadsbiblioteks låntagare. Kan vi stå inför 
ett scenario där vissa e-böcker kanske enbart distribueras genom kommersiella 
återförsäljare och inte genom folkbiblioteken? (Willstedt, 2015, s. 15) 

Samtidigt visar Elena Maceviciutes undersökning att nya bästsäljande e-böcker kan 
kosta biblioteken så mycket som 200 kronor per utlån. Konsekvensen blir då att 
låntagarna inte får tillgång till populära e-böcker via biblioteken förrän kostnaden 
blivit lägre, om de alls kommer in i folkbibliotekens bestånd (Loman, 2017, 3 maj). 

Enligt den statistik som Willstedt (2015, s. 13) återger från 2013 anses de svenska 
folkbiblioteken vara den största aktören på e-bokmarknaden, och därmed en viktig 
aktör för förlagen. Statistiken visar på att folkbiblioteken står för 55 procent av 
förlagens intäkter från e-bokförsäljning. 

Vi vet att förlagen distribuerar e-böcker både genom nedladdning och med 
strömmande prenumerationstjänster men att folkbiblioteken är den största, och 
för förlagen den mest inkomstbringande, distributören. (Willstedt, 2015, s. 13) 

Trots att biblioteken är förlagens största inkomstkälla för e-böcker så försöker de 
alltså genom priser och urval kontrollera bibliotekens utbud.  

Som vi har sett tjänar förlagen mer pengar på att låna ut e-böcker genom 
folkbiblioteken än att sälja dem för nedladdning. Ändå väljer förlagen att i stor 
utsträckning kontrollera och begränsa folkbibliotekens utbud. På sätt och vis är 
vi redan i en situation där marknadskrafter har redskap för att kontrollera vad 
som finns på folkbiblioteken. (Willstedt, 2015, s. 15) 

I diskussionen uppmärksammas ofta att biblioteken är den främsta finansiären på 
den svenska e-bokmarknaden, och Willstedts statistik visar på procenttal som endast 
är strax över hälften av förlagens intäkter. Detta stämmer också med hur Svenska 
Förläggareföreningen (2019) beskriver att biblioteken står för majoriteten av e-
bokförsäljningen, även om det inte är en stor ledning. 

I detta avsnitt framgår det att folkbibliotekens kostnader för e-böckerna är ett stort 
problem. Det är så pass stort att biblioteken begränsar användarnas tillgång till e-
böckerna. Istället för att samarbeta för att hitta en hållbar kostnadsmodell uppstår ett 
interaktionsmönster (Dolata, 2013, s. 37–38) där förlag, distributörer och bibliotek 
på olika vis hamnar i beroendeställning mot varandra. Distributörerna och förlagen 
sätter gränser för tillgängliggörandet i biblioteken men är samtidigt beroende av 
dem, eftersom inkomsterna från e-böckerna till stor del kommer från 
folkbiblioteken.  
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5.2.3 Kontroll 
E-böckernas förlag och distributörer är väldiskuterade aktörer i det empiriska 
materialet. Flera av artiklarna tar upp bristen på konkurrens och distributörernas 
makt över avtalsmodellerna för e-böcker. Elibs dominans på e-bokmarknaden i 
Sverige har gett förlagen och distributörerna en fördel gentemot folkbiblioteken. 
Dolata (2013, s. 37–38) tar upp nya konkurrenssituationer som en del av de 
transformativa nivåerna och menar att när ny teknik uppstår kan det leda till att nya 
aktörer tar plats. Bristande konkurrens utmålas som orsak både för de höga priserna 
på nya och populära e-böcker samt för licensavtal som främst gynnar distributörerna 
och förlagen. 

Det kan konstateras att även om biblioteken står för drygt hälften av förlagens e-
bokintänkter, upplever de sitt e-bokutbud som otillfredsställande. Maceviciutes 
studie visar att en stor andel av Sveriges folkbibliotek upplever att deras e-bokutbud 
är otillräckligt. Den visar också på att en hög andel av biblioteken vill ”se ett 
bibliotekskonsortium som säkrar försörjningen.” (Loman, 2017, 3 maj). Även 
Willstedt tar upp frågan om en övergripande organisationsstruktur för att underlätta 
för folkbibliotekens arbete med e-böcker.  

Som bekant är svenska folkbibliotek kommunernas ansvar. Denna lokala 
organisationsform har gjort det svårt för folkbiblioteken att formulera en 
gemensam strategi angående e-böckerna eftersom det inte finns någon 
övergripande organisationsstruktur. (Willstedt, 2015, s. 13–14) 

Samarbete för en nationell e-boklösning i folkbiblioteken tas också upp som en 
kollektiv uppfattning i det empiriska materialet (se nationell e-boktjänst i tidigare 
avsnitt).  

Ansvaret för e-böckerna ligger alltså hos de enskilda folkbiblioteken, något som kan 
ställa till med problem. Det är inte lätt för biblioteken att ha kontroll över sitt e-
bokutbud eftersom böckerna ofta kommer som färdiga paketlösningar från 
leverantören. Ändå anser även distributören Axiell Media att ansvaret för e-
böckerna bör ligga hos biblioteken:  

I medierna förklarade Axiell Media att det är biblioteken som ska granska 
utbudet och välja titlar, att de själva inte har möjlighet att kontrollera alla 
förlag (Tollbäck Ericson, Schmitz & Rasmussen, 2016, 16 december). 

Hur folkbiblioteken, med begränsade resurser och personalstyrka, skulle ha 
möjlighet att på egen hand kontrollera alla förlag som har avtal med e-
bokleverantörerna är oklart. Det ifrågasätts också av de tre bibliotekscheferna 
Tollbäck Ericson, Schmitz och Rasmussen som skrev sin debattartikel efter en 
uppmärksammad e-bokbluff som genomfördes av Frondörförlaget. De tre 
bibliotekscheferna är ansvariga för biblioteken i Burlöv, Lomma och Staffanstorp, 
vilka var några av de bibliotek som drabbades när Frondörförlaget införskaffade 
lånekort på flera folkbibliotek i Skåne och lånade sina egna e-böcker för egen 
förtjänst. Förfarandet innebar att förlaget stängdes av och det rapporterades om 
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händelsen i dagstidningarna5. Bibliotekscheferna menar att det inte är enkelt för 
biblioteken att välja bort enstaka förlag. De påpekar att det då vore bättre om 
biblioteken istället hade möjlighet att lägga till de förlag de önskar ha med i sitt 
utbud (Tollbäck Ericson, Schmitz & Rasmussen, 2016, 16 december). 

Även Willstedt tar upp folkbibliotekens brist på kontroll, och menar att förlagen är 
de som egentligen styr e-bokutbudet på biblioteken. Han pekar på att förlagen 
kontrollerar folkbibliotekens e-bokbestånd eftersom de avgör vilka e-böcker som 
ska läggas till eller plockas bort (Willstedt, 2015, s. 14–15). I forskningen tar bland 
annat Joint (2010) och Gall (2005) upp att affärsmodellerna behöver utvecklas till 
att fungera både för biblioteken och förlagen. En affärsmodell där biblioteken själva 
enklare kan både lägga till, ta bort och förmedla e-böckerna verkar vara att föredra. 
Även Svedemyr skriver i en artikel att de befintliga lösningarna för e-böcker skapar 
brister i folkbibliotekens arbete med litteraturförmedling, och att ”det är viktigt att 
biblioteken själva har kontroll över sitt e-bokbestånd för att kunna justera kostnader 
och tillgång” (Svedemyr, 2014, 23 januari). 

Förlagens gynnsamma situation återspeglas också i hur Frondörförlaget kunde lura 
till sig ersättning genom att låna sina egna e-böcker upprepade gånger (se not 5 
ovan). Andersson och Rubensson använder fallet med Frondörförlaget för att 
illustrera den obalans som finns i avtalsmodeller med distributörerna: ”Dessutom 
leder den som vi sett till enkla möjligheter för bedrägeri, där företag stjäl 
skattepengar” (2016, 14 december). 

Enligt Tollbäck Ericson, Schmitz och Rasmussen verkar dock förlagen själva tro att 
folkbiblioteken är nöjda med de licensavtal som skrivits:  

Axiell Media säger att de har fått uppfattningen att Sveriges folkbibliotek är 
nöjda med avtalet som har gjorts kring e-böcker. Men vi är inte nöjda och är 
säkra på att vi inte är ensamma (Tollbäck Ericson, Schmitz & Rasmussen, 
2016, 16 december). 

Folkbibliotekens frustration framkommer också i frågor angående kontroll över 
beståndet och möjligheter till att lyfta enskilda titlar. Svedemyr uppmärksammar i 
en artikel ett inlägg ur Dagens Nyheter där Mikael Petrén och Inga Lundén från 
Stockholms stadsbibliotek beskriver ett avtal mellan Ordfront förlag och 
distributören Publit. Avtalet bygger på en modell där biblioteket kommer åt alla 
förlagets titlar, och där titlarnas pris baseras på utgivningsår. Petrén önskar att 
modellen sprider sig i landet och menar att det är viktigt att biblioteken själva får 
välja sitt utbud, även när det gäller e-böcker: ”det skulle vara en historisk 
försämring av bibliotekets verksamhet om vi inte själva kan bestämma vad vi ska 
tillhandahålla och låna ut, säger Mikael Petrén” (Svedemyr, 2014, 23 januari). 

I detta avsnitt ses hur folkbiblioteken upplever en stor brist på kontroll över e-
böckerna. Den förändrade konkurrenssituationen i jämförelse mot inköp av tryckta 

 
5 Landelius, M. (2016, 16 november). Familjeförlag masslånade egna titlar – bibliotek stoppar all 
utlåning. Sydsvenskan. Landelius, M. (2016, 20 november). Boklånebluffen omfattar nio av tio skånska 
kommuner – så drabbades ditt bibliotek. Sydsvenskan. 
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böcker bidrar till nya utmaningar.  Avsaknaden av konkurrens, där en stark 
leverantör dominerar den svenska e-bokmarknaden, bidrar till att biblioteken har få 
lösningar att välja mellan. Folkbiblioteken anser också att en stor del av kontrollen 
ligger hos förlagen som kan avgöra vilka e-böcker som läggs till eller plockas bort 
från bibliotekets utbud. Här blir då maktstrukturen omvänd jämfört med 
kostnaderna eftersom biblioteken är beroende av vad leverantörerna erbjuder för 
lösningar och utbud (Dolata, 2013, s. 37–38). 

5.2.4 Samarbete 
Flera av artiklarna tar upp en önskan om samverkan när det gäller förhandlingar 
med förlag och distributörer. Biblioteken uttrycker behovet av en gemensam grund 
att stå på samt tekniska lösningar för tillgängliggörandet av e-böcker i 
folkbiblioteken.  

En nationell lösning kan enligt Tollbäck Ericson, Schmitz och Rasmussen (2016, 16 
december) skapa en rättvisare tillgång till e-böcker i hela Sverige eftersom budgeten 
skiljer sig åt mellan olika kommuner. De lyfter också en vidare problematik med 
den ojämnt fördelade tillgången till e-böcker: “Många e-boksläsare skaffar lånekort 
i flera kommuner” (ibid). Detta innebär med andra ord att en kommun som 
användaren inte tillhör riskerar att få stå för kostnaderna för dennes e-böcker. Detta 
kan i sin tur drabba den egna kommunens låntagare, eftersom e-bokbudgeten ofta är 
begränsad. Gall (2005) tar i sin forskning upp samarbete som ett sätt att sänka 
bibliotekens kostnader för e-böckerna. Med en nationell lösning och samma utbud 
för låntagare i alla kommuner, samt den samlade kraften en samordning skulle 
kunna sätta mot leverantörerna kanske Gall har rätt.  

SKL eftersträvar att vara en samlad kraft när det kommer till förhandling av e-
boktjänster, men önskar samtidigt ett större ansvarstagande från KB för 
tillgängliggörandet av e-böcker (Svedemyr, 2014, 23 januari).  

Här menar SKL att staten, genom Kungliga biblioteket, måste ta ett större 
ansvar för att bygga en fungerande infrastruktur, som ger biblioteken större 
möjligheter att bygga bättre tjänster.  

– Vi ser gärna att KB tar ett stort ansvar för att undanröja alla hinder för 
utlåning av e-böcker, säger Louise M Andersson (Svedemyr, 2014, 23 januari). 

Även om SKL själva har agerat som en central förhandlingspart för folkbiblioteken 
och har skapat kontakter vill de alltså lägga över en stor del av ansvaret för att 
tillgängliggöra e-böcker i folkbiblioteken på KB. De är dock inte ensamma om att 
peka på KB som en möjlig samordnare. Journalisten Maja Aase (2015, 26 februari) 
lyfter i en artikel att även KB bedömer LIBRIS som en möjlig plattform för 
tillgängliggörande av e-böcker i folkbiblioteken.  

En samlad tjänst för lån av e-böcker, med Kungliga Biblioteket i centrum. Det 
är en tänkbar framtid, enligt en rapport som nu överlämnats till regeringen efter 
avslutad försöksverksamhet vid KB. (Aase, 2015, 26 februari) 

Det framgår dock i artikeln att KB saknar såväl fortsatt uppdrag som finansiering 
för att fortsätta arbetet. Detta överensstämmer med Tollbäck Ericson, Schmitz & 
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Rasmussens (2016, 16 december) observation, när de nästan två år senare 
konstaterar att en nationell plattform fortfarande är avlägsen.  

SKL:s nationella arbete har dock fortsatt med frågor om hur de kan upphandla 
direkt med både distributörer och förlag. SKL:s handläggare Maria Jacobsson säger 
att ”Det måste finnas ett samspel mellan bransch och inköpare och vi måste hitta en 
nivå som är rimlig för båda parter” (Andersson, 2017, 20 mars). 

Det kan dock konstateras att precis som i ansvarsfrågor kring andra aspekter av e-
böcker är diskussionen pågående och svaret oklart om vem som egentligen har 
ansvar för vad:  

Parallellt med SKL och Kommentus har arbetsgruppen runt nationella 
biblioteksstrategin ställt en fråga till Statskontoret via Kulturdepartementet om 
att det kanske är Kungliga Biblioteket, KB, som ska göra upphandlingar för 
bibliotekens räkning. En lösning SKL tycker skulle vara bra. (Andersson, 
2017, 20 mars) 

Denna oklarhet grundar sig kanske just i den avsaknad av ett övergripande organ 
som diskuteras inom det empiriska materialet. Dolata (2013, s. 37–38) menar i den 
andra transformativa nivån att även organisationsstrukturer kan behöva omformas 
vid införandet av ny teknik. Detta ses i den förändring som e-böckerna har fört med 
sig. Det handlar inte bara om en efterfrågan på mer samarbete, utan också en önskan 
om mer samordning där en samordnande aktör tar ledningen. 

I detta avsnitt blir det tydligt att biblioteken står enade i problematiken kring e-
böckerna, men ofta ensamma i att var och en för sig försöka lösa dem. Flera av 
aktörerna är överens om att det behövs mer samarbete gällande folkbibliotekens 
tillgängliggörande av e-böcker och KB pekas ut som en lämplig samordnare. KB 
saknar dock uppdrag och resurser för att utföra detta arbete. 

5.2.5 Lösningar 
Dolata (2013, s. 37–38) uppger i modellen med de tre transformativa nivåerna att ny 
teknik innebär att aktörer behöver tänka om och tänka nytt. Olika typer av samtal 
och försöksverksamheter mellan förlag och folkbibliotek har förts till och från, 
vilket ändå visar att det finns möjligheter att hitta lösningar på problematiken kring 
tillgängliggörandet av e-böcker. Stockholms stadsbibliotek har till exempel deltagit i 
att ta fram en avtalsmodell med förlaget Natur och Kultur tillsammans med SKL. 
Avtalsmodellen innebär att alla förlagets titlar görs tillgängliga i folkbiblioteken 
direkt när de blivit utgivna och kan köpas via andra distributörer, utan att det 
innebär orimliga priser. Enligt chefen för Digitala bibliotek vid Stockholms 
stadsbibliotek, Mikael Petrén, är avtalet med Natur och Kultur ett bevis på att förlag 
och bibliotek tillsammans kan hitta modeller som fungerar för båda parter 
(Svedemyr, 2014, 7 november).  

 

Modellen innehåller tre prisnivåer som sätts efter hur nyutgiven boken är, med 
ett genomsnittspris kring 20 kronor för varje utlån, vilket är i stort sett vad 
biblioteket betalar idag. En sänkt distributionskostnad gör att biblioteken kan 
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behålla sitt genomsnittspris samtidigt som förlaget och författaren får en högre 
ersättning per lån än i dag.  (Svedemyr, 2014, 7 november) 

Flera av de större förlagen sätter höga priser för utlåning av nyutgivna e-böcker.  
Petrén säger att ”Den allmänna uppfattningen har varit att utlåningen hämmar 
försäljningen” (Svedemyr, 2014, 7 november). De simuleringar Stockholms 
stadsbibliotek utförde tillsammans med förlaget Natur och Kultur visade dock 
snarare på motsatsen. När de nyutgivna e-böckerna gjordes tillgängliga för 
bibliotekets låntagare så ökade inte enbart utlåningen utan även försäljningen av 
titlarna (ibid).  

Jönköpings stadsbibliotek, som var först med att ansluta sig till Atingo, menar dock 
att det viktigaste är att det blir en större konkurrens bland e-bokleverantörerna 
(Andersson, 2014, 2 april). Atingo var en av Axiells e-boklösningar där biblioteken 
fick en större kontroll över utbud och förmedling, vilket biblioteksutvecklaren 
Staffan Jansson på Jönköpings stadsbibliotek menade var en viktig utveckling. 

Och tack vare samarbetet med Axiells e-hub och Atingo ligger vi i absoluta 
framkanten i Sverige när det gäller att tillgängliggöra litteratur på ett enkelt och 
kostnadsbesparande sätt. (Andersson, 2014, 2 april). 

Även i forskningen påpekas att leverantörernas inbyggda begränsningar är negativa 
för biblioteken, och både Gall (2005) och Joint (2010) lyfter behovet av nya 
tekniska lösningar och avtalsmodeller. I det empiriska materialet syns dock ingen 
revolutionerande förändring, trots arbetet med nya alternativa överenskommelser 
och avtal. I ovan exempel finns ingenting som tyder på att bibliotekens tillgänglig-
görande av e-böcker är negativt för förlagen, men det verkar ändå finnas en rädsla 
för vad ett ökat tillgängliggörande av e-böcker på biblioteken innebär för e-
bokmarknaden. Zorn menar att det också finns en avvaktan på att någon ska gå före 
och visa vägen: ”Förlagen ser en räcka av problem kring den digitala utgivningen 
och önskar sig en stor aktör som kan ‘kicka igång’ marknaden” (2014, 22 oktober, s. 
21). 

I detta avsnitt lyfts några exempel för alternativa vägar för folkbiblioteken. De 
alternativa lösningarna för e-böcker utförs dock av enstaka större folkbibliotek. Om 
det funnits ett större samarbete mellan de olika folkbiblioteken hade kanske dessa 
olika försök kunnat få en större effekt. De alternativa lösningarna utmanar även 
förlagens fördomar om e-bokmarknaden då de inte visat sig ha den negativa effekt 
som förlagen förmodat. 

5.2.6 Nuläge och framtid 
Vid tidpunkten för den här uppsatsen (2019) finns ett relativt nytt avtal upphandlat 
av SKL. Något som i alla fall delvis välkomnas av professionen. Reportern Tim 
Andersson (2018, 20 september) skriver om hur konkurrens tidigare saknats på e-
bokmarknaden, han citerar Stockholms stadsbibliotekarie Daniel Forsman som 
säger att han uppskattar konkurrensen:  



 

36(62) 
 

– Axiell media har tidigare haft mer eller mindre egenrätt på distributionen av 
e-böcker till svenska bibliotek. [...] En fungerande marknad kräver flera 
aktörer. (Andersson, 2018, 20 september) 

Andersson skriver att de svenska folkbiblioteken nu kan välja att ansluta sig till 
SKL:s avtal om de önskar. Dock finns det betydande skillnader mellan distributören 
Overdrive, som vann upphandlingen, och den tidigare distributören Axiell Media. 
Eftersom Overdrive finns i ca 80 länder bör det nya avtalet innebära större 
möjligheter för ett e-bokutbud på andra språk än svenska. Dessvärre innebär det 
samtidigt att utbudet av svenska e-böcker riskerar att bli mindre än vad det har varit 
i Elib (Andersson, 2018, 20 september). 

Avtalet med Overdrive slutade i liknande villkor som med tidigare e-
bokdistributörer eftersom kraven var fokuserade på låga priser istället för andra 
villkor. Det innebär samtidigt att det kan bli svårare för biblioteken att göra nyare 
titlar tillgängliga eftersom förlagen då vill ha mer betalt än vad avtalet tillåter. Detta 
har medfört att ett visst missnöje kan skönjas i det empiriska materialet. Botkyrka 
biblioteks systemansvarige bibliotekarie Waller (2019, 11 februari) skriver till 
exempel i en debattartikel att ”SKL:s maxpris på 17 kr per lån innebär i praktiken 
att vi är tillbaka där vi var för tio år sedan”. Han menar att många förlag inte 
kommer att vilja erbjuda nyare titlar eftersom de då inte får tillräckligt betalt för att 
det ska löna sig. SKL är dock själva mer positiva till avtalet och tror att utbudet 
kommer utvecklas och därmed problemen lösas. Något som Waller ställer sig 
skeptisk till: 

SKL tror att svenska förlag kommer att lägga till nyare titlar för att finnas i de 
cirka 80 (icke-svensktalande) länder där Overdrive finns och att de snart 
kommer att se fördelen med de nya priserna (Waller, 2019, 11 februari). 

Det eventuellt bristande utbudet i det nya avtalet kan dock ge andra fördelar, menar 
Daniel Forsman på Stockholms stadsbibliotek. Det innebär nämligen att biblioteken 
kan tvingas hitta flera olika leverantörer för att uppnå det e-bokutbud som de själva 
önskar, något som skulle kunna var positivt (Andersson, 2018, 20 september).  

Diskussionen i det empiriska materialet visar att e-böckerna är viktiga för 
biblioteken, men främst på grund av bibliotekens egen önskan. Det är biblioteken 
som vill erbjuda användarna e-böcker snarare än att användarna har efterfrågat dem. 
Biblioteken är själva drivande i sin iver att tillgängliggöra e-böckerna, men Lomans 
beskrivning om att ”Kampen för e-boken förs dock i motvind” (Loman, 2017, 3 
maj) tycks träffande. SKL:s handläggare Maria Jacobsson uppger i en intervju hur 
hon önskar att folkbiblioteken skulle engagera sig i att hitta nya vägar och lösningar 
för e-böcker, i syfte att inte tappa sin roll som litteraturförmedlare. 

– Jag tror att digitaliseringen på biblioteken handlar om så mycket mer än om 
e-böcker, och förr eller senare kommer övergången. Risken finns då att det blir 
som med musiken, att en annan aktör tar bollen. Och vilken roll ska 
biblioteken spela då? (Andersson, 2017, 20 mars) 

Citatet belyser att ny teknik kan få stora konsekvenser, där aktörerna tvingas att 
tänka om och tänka nytt (Dolata, 2013, s. 37–38). Det visar även att e- böckerna kan 
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ses som ett uttryck för digitaliseringen och som en del av den transformation som 
den innebär. 

Det empiriska materialet visar också att det finns hinder för tillgängliggörandet av e-
böcker som folkbiblioteken, förlagen eller distributörerna inte kan styra över. I de 
fallen behöver även styrande organ som ansvarar för lagar och regelverk arbeta för 
att undanröja de hinder som finns. Detta förutsätter att frågan om tillgängliggörandet 
av e-böcker är viktig för samhället och att ett intresse finns hos de styrande organen.  

Ett par av artiklarna i empirin lyfter att det kanske finns en början till förändring av 
lagar och regelverk kring e-böckerna. Till exempel skriver Andersson och Rubenson 
(2016, 14 december) att EU-domstolen gjort ett utlåtande gällande bibliotekens e-
bokutlåning:  

Domstolen kom fram till att det är möjligt för biblioteken att betrakta utlåning 
av e-böcker på precis samma sätt som man betraktar utlåning av fysiska 
böcker, så länge övriga nationella bibliotekslagar följs. (Andersson & 
Rubenson, 2016, 14 december) 

Alla röster i det empiriska materialet är dock inte positivt inställda till detta. 
Journalisten Martin Persson och konstnären Idiomdrotning (2017, s. 13) lyfter 
utlåtandet från EU-domstolen i sin artikel, men då med en mer kritisk vinkel:  

Utslaget i EU-domstolen har beskrivits som positivt för biblioteken då det 
fastställer rätten för dessa att låna ut e-böcker, men faktum är att det vilar på en 
lek där man tekniskt och språkligt tvingar in digitala medier i en konstgjord 
materialitet. (Persson & Idiomdrottning, 2017, s. 13). 

EU har också har tagit fram ett förslag angående en sänkning av momsen på e-
böcker som skulle innebära att den svenska momsen sänks till 6 procent, samma 
som för tryckta böcker (Andersson, 2017, 20 mars). Förslaget antogs och 
Maceviciute säger att “EU-domstolen slog också fast att bibliotek har rätt att köpa in 
och låna ut e-böcker på samma sätt som pappersböcker. Det kan betyda mycket.” 
(Loman, 2017, 3 maj).  

Med beslut och utlåtande på EU-nivå borde regeringen kunna skapa en förändring i 
licensfrågan med de svenska förlagen menar Andersson och Rubenson (2016, 14 
december). Dock kan det konstateras att trots att både utlåtande om e-bokens 
utlåning och beslut om momsen på EU-nivå så har inga förändringar rapporterats i 
det empiriska materialet under de senaste två till tre åren. Kanske är frågan då om de 
styrande i organen i Sverige ger e-bokfrågan samma vikt som folkbiblioteken själva 
gör? 

I nuläget (2019) har alltså möjligheter för konkurrens börjat dyka upp, något som är 
efterfrågat av folkbiblioteken. De avtal som nu sluts upplevs dock fortfarande 
begränsande för folkbiblioteken, då de innehåller liknande villkor som äldre avtal 
gjorde. I detta avsnitt ses det också hur ett skifte har börjat ske i de socioekonomiska 
strukturerna med styrande organ som tar upp regler och förutsättningar för 
tillgängliggörandet av e-böckerna i folkbiblioteken.  
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Den andra delen av analysen utgår från Dolatas sociotekniska perspektiv för aktörer 
och interaktionsmönster.  Här syns tydliga förändringar i interaktionsmönster, 
konkurrenssituationer och maktstrukturer samt en efterfrågan om mer samarbete och 
samordning (Dolata, 2013, s. 37–38). Ansvarsfrågan bollas mellan de olika 
aktörerna som också har olika syn på den. Folkbiblioteken ses av andra aktörer som 
en drivkraft, men de själva har endast en vilja att kunna förmedla e-böcker till sina 
användare. Folkbibliotekens höga kostnader och avsaknad av kontroll över e-
bokutbudet är stora och begränsande problem. 

5.3 Socioekonomiska strukturer  
Dolata (2013, s. 38) menar att ny teknik kan kräva omfattande förändringar i 
strukturer och organisationer. Ny teknik påverkar marknaden och hur aktörerna 
interagerar med varandra, men den kan också påverka hela institutioner. 
Digitaliseringen har medfört att bibliotekens uppdrag delvis har förändrats, och så 
även medierna som biblioteken förväntas tillhandahålla. Hos biblioteken, i relation 
till tillgängliggörandet av e-böcker, ses detta dels i hur maktbalansen har rubbats 
mellan förlag och bibliotek. Det kan också observeras i de förändringar som krävs i 
bibliotekens hantering av media, både inom verksamheten och på ett ekonomiskt 
plan. Införlivandet av e-böckerna har för biblioteken inneburit förändrade villkor i 
frågor om exempelvis ansvar, ekonomi, litteraturförmedling, samarbetspartners 
etcetera.  

Denna del av analysen handlar framförallt om hur biblioteksverksamheten har 
påverkats och anpassats rent konkret på grund av tillgängliggörandet av e-böckerna. 
Bibliotekens villkor har förändrats eftersom e-böckernas förutsättningar skiljer sig 
från det tryckta formatet. Detta har i sin tur gjort att biblioteken accepterat andra 
villkor än för tryckta medier samt att tankarna kring hur litteraturförmedling kan ske 
behövt omformas. Dessutom har behovet av samordning och samarbeten blivit 
tydligare. 

5.3.1 E-boken som medieform 
Bibliotekens hantering av tryckta böcker, alltifrån inköp till hur de används vid 
läsfrämjande arbete, är inte direkt överförbart till hanteringen av e-böcker. Den nya 
tekniken kräver nya sätt att tänka, både när det gäller ekonomiska aspekter och 
hanteringen av själva formatet. I enlighet med Dolatas (2013, s. 38) tredje 
transformativa nivå ses hur regelverk, marknadsrelationer och strukturer påverkas. 
Det beror på att en e-bok inte är en bok i alla bemärkelser: en e-bok är en fil. Detta 
diskuteras på olika sätt inom både forskning och profession, till exempel genom att 
lyfta formatens olika momssatser (Fleischer, 2011a; Andersson, 2017) och tekniska 
förutsättningar (Shin, 2011; Zhang & Kudva, 2014; Bergström & Höglund, 2018). 
Persson och Idiomdrottning skriver i en artikel bland annat om hur e-böckerna i 
grunden särskiljer sig från de tryckta böckerna och att biblioteken borde bli bättre på 
att acceptera detta: 

 

 



 

39(62) 
 

Biblioteken har varit ett sätt att i samhället dela på kunskapsföremål som 
böcker utanför en marknadslogik. Men en fil, till exempel en e-bok, är inte ett 
föremål. Ska det vara så svårt att se att förutsättningarna för texter och 
information är helt annorlunda i en digital verklighet [...] (Persson & 
Idiomdrottning, 2017, s. 13). 

I diskussionen om e-böcker på folkbiblioteken handlar det till stor del om att hitta 
lösningar på tekniska problem med litteraturförmedling eller om hur kostnaderna 
riskerar att bli allt för stora i och med avtalsmodeller med förlag och distributörer. 
Men det finns också röster som pekar på mer komplexa delar av tillgängliggörandet 
av e-böcker (Persson & Idiomdrottning, 2017; Persson, 2014; Andersson & 
Rubenson, 2016). I syfte att tillgängliggöra e-böcker måste biblioteken rucka på sina 
principer, till exempel i relation till användarnas integritet. Med e-böckerna följer 
nämligen också teknik som begränsar och reglerar, samt samlar in data om 
låntagarens användning av e-boken. Persson och Idiomdrottning menar att e-
böckerna bidrar till att biblioteken tappar fokus och riskerar att urholkas som 
kulturinstitution och väktare av demokratin: 

För bibliotek och bibliotekarier är det djupt problematiskt att acceptera DRM 
som en lösning på digitalt tillgängliggörande av litteratur. Betraktat i ljuset av 
en biblioteksetik som betonar värdet av fri tillgång till information, litteratur 
och kunskap, är DRM helt fel väg att gå. (Persson & Idiomdrottning, 2017, s. 
13). 

Digital Rights Management, DRM, är ett samlingsnamn för tekniker som reglerar 
användning och spridning av digital media ur ett utgivarperspektiv (Persson & 
Idiomdrottning, 2017). DRM är komplicerat på flera vis, inte bara med användarens 
integritet i åtanke. Journalisten Martin Persson skriver i en artikel:   

Dessa konstruerade spärrar begränsar friheten för oss användare och gör oss 
beroende av företagens gränssnitt och servrar för vår mediekonsumtion. Vi kan 
inte spela upp medierna i de program vi själva väljer, utan blir beroende av 
påtvingad, ofri programvara. Vår möjlighet att kopiera filer stängs av, trots att 
det finns många tillåtna situationer av kopiering av även upphovsrättsskyddat 
material. (Persson, 2014, 6 maj) 

Persson och Idiomdrottning menar att det är fel av biblioteken att försöka likställa e-
böcker och tryckta böcker, och att biblioteken lurar sig själva: “det går inte att låna 
en e-bok, eller snarare – det behövs inte. ’Låna’ är något man gör med saker det 
finns brist på. När en digital text väl har framställts så finns den i överflöd.” 
(Persson & Idiomdrottning, 2017, s. 13).  

Det är stora skillnader mellan när biblioteken lånar ut litteratur i tryckt form 
gentemot digital form. E-böcker skiljer sig åt mot tryckta böcker på många sätt 
(Fleischer 2011a; Snickars, 2012; Renman Claesson 2012). Exempel på detta är de 
ovan påvisade begränsningar som både bibliotek och användare påtvingas när de 
vill förmedla eller använda e-böcker. Trots detta fokuserar diskussionen i det 
empiriska materialet förvånansvärt lite på skillnaderna mellan e-böcker och tryckta 
böcker och vad dessa skillnader rent praktiskt innebär. Professionen är med andra 
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ord inriktad på innehållet som förmedlas, och bortser från att också tekniken är en 
betydande del av e-böckernas tillgänglighet.  

Biblioteken tycks eftersträva att se e-böcker endast som ytterligare ett format och 
delvis blunda för de komplicerande faktorer som kommer med att tillgängliggöra 
dem. Det kan visserligen utläsas en viss medvetenhet i diskussionen, men det tycks i 
det närmaste som att professionen väljer att ignorera den. Kanske är oviljan att 
hantera de mer komplexa delarna av tillgängliggörandet ett resultat av att 
biblioteken själva är den mest pådrivande parten i att tillgängliggöra e-böcker 
(Maceviciute & Borg, 2013, s. 13).  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är en stor skillnad för 
folkbiblioteken att tillgängliggöra e-böcker gentemot tryckta böcker. Precis som 
Dolata (2013, s. 38) menar i den tredje transformativa nivån har biblioteken behövt 
anpassa sig till förändrade marknadsrelationer. Det nya formatet kommer med 
tekniska begränsningar och medför också att andra än biblioteken själva får 
inflytande över samlingarna och användarna. Trots detta vill gärna biblioteken se e-
böckerna som ett format bland andra. 

5.3.2 Litteraturförmedling 
Litteraturförmedling av e-böcker handlar i det empiriska materialet till stor del om 
hur digital litteraturförmedling, det vill säga litteraturförmedling på webben, kan 
genomföras. I diskussionen ses flera exempel på hur folkbiblioteken arbetat fram 
olika sätt att använda e-böckerna för att ge bättre service till prioriterade målgrupper 
och om hur detta har gått till. Det diskuteras också om hur biblioteken arbetar med 
utformningen av gränssnitt och webbsidor för att underlätta förmedlingsarbetet och 
det läsfrämjande uppdraget.  

Diskussionen kring litteraturförmedlande åtgärder i relation till e-böcker visar på att 
biblioteken har konkreta förslag på hur den analoga verksamheten kan flyttas in i 
det digitala landskapet. Genom att anpassa det traditionella arbetet med förmedling 
av litteratur till webben kan biblioteken nå ut till fler användare. Diskussionen i det 
empiriska materialet tyder på att biblioteken känner att deras närvaro på webben och 
i appar är viktig för att kunna nå de låntagare som inte vanligen kommer till det 
fysiska biblioteket. Även i den nya biblioteksstrategin framhålls vikten av att 
biblioteken innehar och förmedlar digitala resurser och läsning via webben 
(Fichtelius, Persson & Enarson, 2019, s. 2).  

Appen Bibblix visar till exempel hur folkbiblioteken kan arbeta läsfrämjande och 
litteraturförmedlande genom att förpacka om traditionella tjänster till ett digitalt 
format. Adam Westin, webbredaktör och reporter, skriver i en artikel att Bibblix är 
tänkt att fungera ungefär som ett interaktivt referenssamtal: 

Böckerna är indelade i kategorier efter vad barnen brukar efterfråga när de 
väljer böcker på biblioteken. Som kärlek, vänskap, spännande, sorgligt. [...]Ett 
vanligt önskemål när ett barn läst en bra bok är att få tips på en ny likadan. 
Appen ger rekommendationer på böcker som liknar den förra, ungefär som i 
musik- och filmtjänster som Spotify eller Netflix. (Westin, 2016, 3 juni). 
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Ett annat exempel är Barnens Boktipsare, som använder sig av traditionellt 
biblioteksarbete i form av skyltning när de utvecklar sin e-boktjänst. “För att locka 
barnen till appen kommer det att läggas lite extra möda på ett ’skyltfönster’ där 
populära böcker visas upp” (Andersson, 2015, 23 september).  

På Malmö stadsbibliotek har det arbetats fram ett eget gränssnitt för e-böcker, 
Kaliber, något som rapporteras om i flera artiklar i det empiriska materialet 
(Svedemyr, 2015, 26 februari; Svedemyr, 2014, 21 november; Svedemyr, 2014, 23 
januari; Svedemyr, 2014, 11 april). Gränssnittet ska förenkla användningen för 
låntagarna och underlätta bibliotekets arbete med att verka litteraturförmedlande, 
även på webben. “Det är även ett sätt att för biblioteket att jobba aktivt med 
innehållet och förmedla litteratur på ett sätt som bättre motsvarar bibliotekets 
uppdrag.” (Svedemyr, 2014, 11 april). Svedemyr intervjuar Per Mattsson, 
enhetschef för det digitala biblioteket på Malmö stadsbibliotek, i en artikel: 

Bibliotekariernas kompetens är viktig och den måste också få lov att frodas i 
den digitala världen. Levererar vi inget bra digitalt bibliotek så kommer vi 
tappa den digitala dimensionen av vår verksamhet. Vi kan inte bara stå och 
vänta på att folk ska komma till disken. Vissa kommer, men många gör det 
inte. Då blir vi relevanta för ett fåtal medborgare och världen blir sämre. 
(Svedemyr, 2014, 11 april) 

Mattsson lyfter fram och betonar innebörden av bibliotekens litteraturförmedlande 
arbete, men belyser också samtidigt det sociotekniska system som e-böckerna ingår 
i: 

Du kom för något, men du fick något annat du inte kände till. Jag hjälper dig 
vidare i ditt sökande efter kunskap eller upplevelse. Det är där vi ska komma in 
och verka. Det är det vi vill göra i den här appen, att binda ihop det vi gör 
lokalt med en läsupplevelse (Svedemyr, 2014, 11 april) 

Folkbibliotekens läsfrämjande uppdrag är en viktig del av resonemangen kring 
tillgängliggörandet av e-böcker. De tekniska aspekterna av e-bokens format utgör 
både en lösning och ett problem. Allt handlar om läsarens kontext. Precis som 
forskningen (Zhang & Kudva, 2014; D’Ambra, Wilson & Akter, 2017) påpekar 
tycks alltså professionen också se e-böckerna som ett komplement till de tryckta 
böckerna, speciellt lämpade att nyttja i speciella sammanhang, för särskilda grupper 
av användare. 

I det empiriska materialet kan det utläsas att samarbeten ses som en viktig del i att 
föra bibliotekens arbete med att tillgängliggöra e-böcker framåt. Flera projekt eller 
tankar om projekt som bygger på olika typer av samarbeten diskuteras. Utvecklarna 
av Barnens Bibliotek hoppas exempelvis på att projektet ska växa: “ambitionen är 
att det ska vara ett nationellt projekt. Nu när appen är klar tittar vi på hur en sån 
organisation skulle se ut, säger Nanna Ekman.” (Westin, 2016, 3 juni). Samma sak 
gäller Bibblix: “Hela appen Bibblix är ett konkret resultat av en ursprunglig idé om 
ett digitalt nationellt bibliotek, och just nu är den idén på god väg att bli verklighet. I 
alla fall för målgruppen barn.” (Andersson, 2017, 17 juni). 
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Självfallet återfinns också förhoppningen om en nationell e-boktjänst, som togs upp 
tidigare, också i diskussionen om litteraturförmedling. I en artikel av Helén 
Andersson, journalist, framkommer till exempel att Jesper Klein, utredare på KB, 
har för avsikt att:  

föreslå en etablering av en ny nationell digital tjänst där tillgänglighet av 
litteratur är i fokus [...] den kan beskrivas som en nationell 
informationsförsörjningstjänst fokuserad på e-böcker, ljudböcker och 
digitaliserad så kallad backlist till unga och vuxna. (Andersson, 2018, 18 
november).  

Även webbplatsen Världens bibliotek är resultatet av ett samarbete. Webbplatsen 
drivs av Bibliotek i Malmö och bakom projektet står de skandinaviska ländernas 
nationalbibliotek (Världens bibliotek, u.å.). Tillsammans har Sverige, Norge och 
Danmark utvecklat tjänsten som erbjuder e-böcker på nordens åtta vanligaste 
migrantspråk (al Naher, 2019, 24 juni). Journalisten Somar al Naher redovisar ett 
test av webbplatsen i mycket positiva ordalag och menar att den är ett bra 
komplement till folkbibliotekens arbete med mångspråkslitteratur. “För även om 
ordinarie bibliotek generellt sett har utökat sitt utbud på andra språk är det ändå ont 
om ljud- och e-böcker” (ibid).  

Diskussionen om litteraturförmedling i relation till e-böcker handlar i det empiriska 
materialet främst om lösningar. Lösningarna i sin tur tycks ofta handla om hur 
biblioteken arbetar med prioriterade grupper, och framförallt barn. Det lyfts fram 
flera olika läsfrämjande insatser där fokus har varit på att få fler barn att läsa, och 
där teknik och e-böcker har använts för att nå målet. Det empiriska materialet visar 
dock också på problematiken med de förändrade villkoren och att biblioteken måste 
arbeta med att anpassa sig efter det nya digitala samhället för att kunna fortsätta nå 
ut till sina användare. Vad som däremot helt saknas är ett samtal kring hur 
biblioteken kan marknadsföra, lyfta fram och förmedla e-böckerna i det fysiska 
biblioteket.  

Avsnittet visar att biblioteken ser stora möjligheter med att använda e-böckerna som 
ett verktyg i det litteraturförmedlande arbetet. Men det finns också hinder, främst 
tekniska begränsningar som kommer sig av att gränssnitten i de digitala biblioteken 
inte tillhör eller är utformade av biblioteken själva. Dolata (2013, s. 38) menar att ny 
teknik kan medföra just omfattande förändringar i befintliga strukturer, något som 
tydligt kan utläsas i detta avsnitt. Omständigheterna kring det litteraturförmedlande 
arbetet är i grunden annorlunda när det handlar om e-böcker istället för tryckta 
böcker. 

Den tredje och sista delen av analysen utgår från Dolatas sociotekniska perspektiv 
för socioekonomiska strukturer. E-böckernas tillgängliggörande i relation till 
socioekonomiska strukturer har här undersökts. Det empiriska materialet visar att 
bibliotekens läsfrämjande uppdrag är centralt när e-böckers tillgängliggörande 
diskuteras av professionen. Det framkommer också att e-boken som medieform är 
både komplex och mångfacetterad. Tekniska begränsningar är ett problem enligt 
både användare och profession, men samtidigt framhålls e-böckernas förmåga att på 
nya vis anpassa litteraturförmedlingen efter olika användargrupper. 
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6 Diskussion 
Denna uppsats handlar om diskussionen kring folkbibliotekens tillgängliggörande 
av e-böcker. I det här avsnittet presenteras den diskussion som följer på analysen, 
för att återkoppla till syfte och frågeställningar.   

Uppsatsens syfte är att genom ett sociotekniskt perspektiv undersöka hur e-böckers 
tillgängliggörande i folkbiblioteken diskuteras inom professionen. För att ta reda på 
detta har ett antal artiklar ur bibliotekens fackpress analyserats och uppsatsens 
frågeställningar om vilka aspekter av tillgängliggörandet av e-böcker i folk-
biblioteken som diskuteras i bibliotekens fackpress; vilka aktörer som har del i 
tillgängliggörandet samt vilka problem och vilka lösningar professionen uttrycker 
att e-böckerna bidrar med i folkbiblioteken har utforskats. 

De aspekter av tillgängliggörande av e-böcker i folkbiblioteken som återkommande 
diskuteras i det empiriska materialet är bibliotekens uppdrag, teknik, litteratur-
förmedling samt samarbeten och avtal. Det är flera aktörer utöver folkbiblioteken 
som är inblandade i tillgängliggörandet, nämligen distributörer, leverantörer, 
politiker, SKL och KB. Problemen som e-böckerna skapar grundar sig i de tekniska 
förutsättningarna, vilka gör att biblioteken förlorar makt och inflytande över sitt 
utbud samt måste kompromissa kring bibliotekens uppdrag. E-böckerna kan 
samtidigt vara en lösning på litteraturförmedlande logistiska problem, och därmed 
ge biblioteken nya sätt att nå ut till användarna.  

För att på ett så tydligt vis som möjligt kunna besvara uppsatsens frågeställningar 
närmare struktureras diskussionsavsnittet upp utifrån dessa.  

6.1 Aspekter av tillgängliggörande  
Inledningsvis kan det vara värt att notera att sökningarna inför uppsatsen indikerar 
att e-böcker är ett omskrivet ämne i bibliotekens fackpress, men att diskussionen 
kring tillgängliggörandet av dem inte är särskilt omfattande. 

De aspekter av tillgängliggörande av e-böcker i folkbiblioteken som återkommande 
diskuteras i bibliotekens fackpress är framförallt bibliotekens uppdrag, teknik, 
samarbeten och avtal samt litteraturförmedling. Här ses tydliga kopplingar till hur 
Van House, Peterson Bishop och Buttenfield (2003, s. 1) menar att sociotekniska 
system, likt det e-boken är en del av, är stora och komplexa. Tillgängliggörandet av 
e-böcker i folkbiblioteken är således också komplicerat och mångfacetterat, vilket 
återspeglas i det empiriska materialet. 

6.1.1 Bibliotekens uppdrag 
En aspekt av tillgängliggörandet handlar om e-böckernas plats i biblioteket: är de 
befogade att ingå i samlingarna? I empirin lyfter till exempel Hansson (2015, 18 
mars) frågan om e-böckernas funktion i biblioteken, och i forskningen ses Gall 
(2005) diskutera liknande frågor. Både Hansson och Gall ifrågasätter bibliotekens 
uppdrag i relation till e-böcker. Båda menar att fokuset i diskussionen när det 
handlar om e-böcker ofta blir kostnader. Hansson (2015, 18 mars) menar att istället 
för att prata om att kostnaderna för att tillgängliggöra e-böcker är höga så borde 
biblioteken titta mer på vad e-böckerna kan bidra med. Gall (2005, s. 28) framhåller 
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dessutom att det är en myt att e-böcker genererar högre kostnader än tryckta böcker. 
Även förvaltning av tryckta texter kostar mycket pengar.  

Enligt Gall skulle e-böcker istället kunna bidra med ett annat sätt att tillvarata texter. 
Han menar att e-böckerna kan ses som verktyg för att tillgängliggöra digital 
information och att de då kan användas för att ge åtkomst exempelvis till äldre 
texter som annars är svåråtkomliga (Gall, 2005, s. 28–29). Hos både Hansson 
(2015,18 mars) och Gall (2005) kan skönjas en viss utopisk syn på den nya tekniken 
(Dahlgren 2002, s. 15). Det kan samtidigt konstateras att trots att det gått drygt 
femton år sedan Galls artikel skrevs är inte de svenska folkbiblioteken ens i 
närheten av att dra nytta av e-böcker på detta vis. Om biblioteken tog tillvara på de 
möjligheter som Gall framför skulle de kunna erbjuda sina användare böcker som är 
svåra att få tag på i tryckt format. Genom att tillgängliggöra texterna digitalt skulle 
det alltså finnas möjlighet att inneha titlar även efter att de behövt gallras ur det 
fysiska biblioteket.  

Bibliotekens uppdrag i relation till e-böcker lyfts också i empirin genom att belysa 
de tekniska begränsningar som kommer med e-böckerna. Regleringar som DRM är 
motsägelsefulla i relation till biblioteken som kulturinstitution och kunskaps-
spridare. Genom diskussionen i det empiriska materialet kan det utläsas att 
bibliotekens autonomi hotas av de regleringar som följer med e-böckerna. Detta 
eftersom de tekniska begränsningarna innebär att det ställs andra krav på 
användarna än vad biblioteken vanligtvis gör. Det blir således också en etisk fråga, 
där biblioteken inte tycks ha gjort ett riktigt ställningstagande ännu. 

Bibliotekslagen säger att biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur för 
alla, oavsett publiceringsform (SFS 2013:801). Däremot så är frågan hur långt detta 
ansvar sträcker sig? Dolata (2013, s. 37–38) menar att ny teknik kan fungera som en 
initiativtagare till omformande processer och omstruktureringar. Det ses i 
utvecklingen av e-bokmarknaden i Sverige och den roll som biblioteken har fått där. 
De har varit en drivande kraft i e-bokfrågan, men professionens diskussioner 
indikerar att detta inte är hållbart. Är det verkligen bibliotekens uppdrag att driva e-
bokutvecklingen och e-bokmarknaden framåt? 

6.1.2 Teknik 
Det framkommer i det empiriska materialet att teknikens möjligheter är lockande. I 
en tid av digitalisering och ett ökande digitalt liv för många medborgare kan det 
tydligt ses att även biblioteken vill vara närvarande på den digitala marknaden. Det 
är viktigt för biblioteken att hålla sig relevanta för att hävda sitt existensberättigande 
(Fichtelius, Persson & Enarsson, 2019, s. 2) Detta är troligen en bidragande faktor 
till bibliotekens önskan om att alls erbjuda e-böcker.  

Teknikens potential (Dolata, 2013, s. 37–38) diskuteras i relativt hög grad i det 
empiriska materialet. E-böckerna kan till exempel användas för att tillgängliggöra 
litteratur för nya användare eller prioriterade grupper. Zhang och Kudva (2014, s. 
1704) skriver att e-böckerna är kontextbundna och kan anpassas efter användaren. 
Deras studie visar att e-böcker ofta uppskattas av personer där specifika behov 
uppfylls, eller där e-böckerna passar in i livsstilen i övrigt. Även D’Ambra, Wilson 
och Akter (2017) lyfter e-böckernas möjligheter att anpassas efter läsaren. E-
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böckerna kan vara till hjälp för personer med exempelvis dålig syn eftersom texten 
kan justeras på många olika sätt. De kan också vara till nytta för de som har svårt att 
ta sig till ett folkbibliotek, eftersom de finns till hands att låna därifrån användaren 
befinner sig. Det här synsättet på e-böcker stämmer väl överens även med en 
socioteknisk syn på införandet av ny teknik, som menar att tekniken alltid 
introduceras i ett sammanhang (Van House, 2004, s. 18). I det empiriska materialet 
ses ingen större diskussion kring just dessa aspekter i förhållande till bibliotekets 
vanliga användare, utan endast i relation till de prioriterade grupperna. När e-
böckerna används som ett digitalt boken-kommer-alternativ eller för att arbeta 
läsförmedlande mot de så kallade tröskelläsarna nyttjas just denna potential 
(Ingmansson, 2018, 26 februari; Andersson, 2017, 17 juni). 

Tekniken kan också vara begränsande. Folkbiblioteken känner sig låsta i 
leverantörernas tekniska lösningar som de inte har någon kontroll över. Förlagens 
möjligheter att ta bort och lägga till titlar efter eget tycke gör att biblioteken heller 
inte har kontroll över sina egna samlingar. Detta påverkar både bibliotekens 
kostnader och förmåga att arbeta litteraturförmedlande gentemot användarna.   

6.1.3 Litteraturförmedling 
En aspekt av tillgängliggörandet av e-böcker på folkbiblioteken som diskuteras 
mycket inom professionen är e-böckerna i relation till bibliotekens litteratur-
förmedlande uppdrag. En del av denna diskussion präglas av de möjligheter som 
den nya tekniken erbjuder (Dolata, 2013, s. 37–38). Här ses ett samtal som till stor 
del fokuserar på bibliotekens prioriterade grupper. E-böckerna ses ofta som en 
lösning och används i arbetet med att nå ut till bibliotekens ickeanvändare samt 
andra svårnådda grupper. 

Litteraturförmedling i relation till e-böcker diskuteras också på ett annat, mer 
problematiserande plan. Här handlar det istället om hur biblioteken hindras från att 
arbeta litteraturförmedlande och läsfrämjande med e-böckerna, eftersom gränssnitt, 
utbud och tekniska förutsättningar bestäms av leverantörer och distributörer snarare 
än av biblioteken själva.  

6.1.4 Samarbeten och avtal 
Samarbeten, aktörer och avtal är en stor del av professionens diskussion kring 
tillgängliggörande av e-böcker. Det beror på att e-böckernas införlivande i 
biblioteken i hög grad har påverkat befintliga organisationsstrukturer och 
interaktionsmönster (Dolata, 2013, s. 37–38). Diskussionen har här två huvuddelar. 
Den första handlar om bristen på samarbete folkbiblioteken emellan och att det 
behövs en nationell e-boktjänst. Det empiriska materialet visar att resurserna inom 
landet är ojämnt fördelade och att biblioteken vill åtgärda detta. Det kan också 
utläsas att användarna är missnöjda. Det finns till exempel användare som innehar 
lånekort i flera kommuner, just för att tillgången på e-böcker anses alltför begränsad 
i deras hemkommun (Tollbäck Ericson, Schmitz & Rasmussen, 2016, 16 december). 
Den andra delen handlar om att de olika aktörer som är inblandade i 
tillgängliggörandet av e-böcker behöver samarbeta för att nå bättre lösningar som 
fungerar för både förlag och bibliotek. Detta stöds också i forskningen, där Gall 
(2005, s. 30) menar att samverkan mellan de olika parterna kan minska kostnaderna. 
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I det empiriska materialet framgår det tydligt att en övervägande del av diskussionen 
kring e-böckernas tillgängliggörande fokuserar på just olika aktörer i relation till 
avtal, samarbeten av olika slag och problematiken kring dessa. Diskussionen om 
detta återkommer därför under nästa rubrik. 

6.2 Aktörer delaktiga i tillgängliggörandet  
I tillgängliggörandet av e-böcker i folkbiblioteken finns det många olika aktörer 
inblandade. Folkbiblioteken själva är naturligtvis centrala, men också politiker, 
distributörer, leverantörer, och stora nationella organisationer som SKL och KB kan 
identifieras i samtalet om e-böckernas tillgängliggörande. Diskussionen mellan de 
olika aktörerna går till stor del ut på vem som ska driva e-böckernas utveckling 
framåt vad gäller teknik, marknaden och användningen. Maktstrukturerna (Dolata, 
2013, s. 37–38) mellan de olika aktörerna är otydliga och i flera fall obalanserade. 
Det innebär att de hamnar i beroendeställningar till varandra i fråga om kostnader, 
kontroll och utbud. 

Folkbiblioteken beskrivs gärna av de andra aktörerna som en drivkraft för e-
böckerna i Sverige. Både bibliotekens uppdrag som kunskapsspridare och ett 
intresse för det tekniska framåtskridandet är vad som gör att folkbiblioteken arbetar 
med e-böckernas utveckling (Loman, 2017, 3 maj). Bibliotekens roll som en 
drivande aktör kritiseras dock både i det empiriska materialet och i forskningen 
(Andersson, 2014, 30 september; Gall, 2005). De menar att biblioteken borde 
fokusera på sin roll som kunskapsförmedlare och hur e-böckerna kommer in i den 
snarare än utveckling av marknaden och tekniken. Istället för att lägga allt ansvar på 
en aktör borde det då alltså fördelas utifrån de olika aktörernas roller. Klein (2019, 
s. 55) påstår dock i sin nulägesbeskrivning att leverantörerna inte har tillräcklig 
motivation för att anpassa e-boktjänsterna till att möta bibliotekens behov.  

Tekniken och utbudet av e-böcker är dock viktiga för folkbibliotekens tillgänglig-
görande och utveckling av de affärsmodeller som används för e-böckerna. 
Biblioteken kanske inte direkt kan driva utvecklingen för detta, men de kan 
fortfarande ställa krav på teknikens funktioner och avtalens villkor, vilket 
McKnight, Dearnley & Morris (2008) belyser som viktigt. Folkbiblioteken har alltså 
en svår balansgång att gå när det gäller hur mycket ansvar som de klarar av och hur 
mycket ansvar som krävs för att tillgängliggöra e-böcker på ett bra sätt.  

6.2.1 Konkurrens 
Genom ett sociotekniskt perspektiv ses den komplexa situation där e-böckerna, som 
en ny teknik, har påverkat den existerande marknaden och interaktionsmönster 
mellan aktörerna på den.  

Flera av aktörerna är eniga om att det behövs en större konkurrens för e-
boklösningarna till biblioteken i Sverige. Svenska Förläggareföreningen tar upp en 
önskan om att något stort förlag kommer in och tar ledningen samtidigt som 
biblioteken efterfrågar fler leverantörer och större konkurrens (Zorn, 2014, 22 
oktober). Detta är också något som efterfrågas i forskningen både för utvecklingen 
men också som en åtgärd för den beroendeställning som biblioteken har gentemot 
förlagen (McKnight, Dearnley & Morris, 2008; Joint, 2010; Gall, 2005).  
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Det senaste avtalet som SKL slöt med den internationella leverantören Overdrive 
har tagits emot med blandade känslor från biblioteken. En del är kritiska till den 
låga fasta kostnad per utlån som avtalas (Waller, 2019, 11 februari), medan andra 
välkomnar ett avtal som inte uppfyller bibliotekens hela behov (Andersson, 2018, 
20 september). De senare menar att biblioteken då behöver vända sig till fler 
leverantörer eller direkt till förlagen för att nå det önskade utbudet, vilket i sig leder 
till en ökad konkurrens. 

Ett par försök till alternativa lösningar har prövats. Bland annat där bibliotek 
förhandlar direkt med förlagen istället för genom en distributör eller använder en 
plattform som möjliggör att flera leverantörer kan lägga till e-böcker till bibliotekets 
utbud (Svedemyr, 2014, 7 november; Andersson, 2014, 2 april). Försöken har fått 
positiva reaktioner, men det är enstaka större bibliotek som har genomfört dessa på 
egen hand. För att de ska få en effekt på den svenska e-bokmarknaden krävs en 
samlad satsning med tillräckliga resurser. Resultaten av de försök som har 
genomförts är dock intressanta och pekar på att vissa antaganden från förlagen om 
utlåningens negativa påverkan på försäljningen inte stämmer.  

6.2.2 Samordnare för folkbiblioteken 
Det finns en enighet hos biblioteken i deras önskan om en nationell samordnande 
aktör för e-böckerna. Det är tydligt att de hyser en förhoppning om att samordning 
och samarbete kan motverka de obalanserade maktstrukturer som uppkommit i och 
med e-böckerna. I diskussionen om bibliotekens problem med höga kostnader och 
brist på kontroll nedan uppkommer önskningar om en nationell aktör som med 
större kraft kan påverka hinder för tillgängliggörandet av e-böcker i folkbiblioteken. 
Forskningen ser att en samordning mellan biblioteken är att föredra i frågor om 
affärsmodeller, kostnader och tekniska lösningar (Gall, 2005; McKnight, Dearnley 
& Morris, 2008).  

SKL tar upp en önskan om en nationell samordnare som kan skapa en infrastruktur 
som fungerar bättre än nuvarande lösningar för biblioteken (Svedemyr, 2014, 23 
januari). I det empiriska materialet utpekas KB av både bibliotek och SKL som en 
möjlig aktör. De utgår då ifrån det uppdrag KB tidigare haft där ett försök till att 
använda Libris som en plattform för e-bokförmedling genomfördes (Svedemyr, 
2014, 23 januari; Aase, 2015, 26 februari; Tollbäck Ericson, Schmitz & Rasmussen, 
2016, 16 december).  

6.2.3 Lagar och regler 
Några aktörer som lätt kan glömmas bort i e-bokfrågan är de som beslutar om de 
lagar och regler som möjliggör för biblioteken att låna ut e-böckerna. På EU-nivå 
har det tagits beslut i försök att eliminera de större hindren för utlåning av e-
böckerna. EU-domstolen har exempelvis i ett beslut likställt e-böckerna med tryckta 
böcker för att ge biblioteken rätt att både äga och låna ut dem. Det är tydligt att 
föreställningar (Van House, 2004, s. 18) om att en e-bok är en bok i ett nytt format, 
snarare än ett verktyg för en digital text (Gall, 2005, s. 29), ligger till grund för 
beslutet.  

EU-beslutet innebär samtidigt att momssatsen på e-böcker kan sättas på samma nivå 
som för tryckta böcker (Loman, 2017, 3 maj). Detta skifte har dock inte skett i 
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Sverige ännu, men röster i empirin (Andersson & Rubenson, 2016, 14 december) 
menar att beslutet öppnar upp för diskussioner om licensfrågan. Även denna 
diskussion har dock uteblivit i uppsatsens empiriska material. Möjligen kan en 
studie om just affärsmodellerna och licenserna hitta nyare material i frågan.  

6.3 Problem och lösningar kring e-böckers tillgängliggörande 
E-böckerna skapar flera problem, men också lösningar på problem, i biblioteken. 
Deras transformativa påverkan ses tydligt genom hela det empiriska materialet. 
Dolatas (2013, s. 37–38) tre transformativa nivåer framhäver hur e-böckerna 
påverkar professionens kollektiva uppfattning, aktörernas roller och de 
socioekonomiska strukturerna.  

E-böckernas tekniska förutsättningar innebär att biblioteken förlorar makt och 
inflytande över sina samlingar. De gör också att biblioteken har svårt att lyfta fram 
litteratur på det sätt de själva vill. Dessutom måste biblioteken gå med på villkor, 
både för egen del och för låntagarnas del, som är tveksamma i förhållande till 
bibliotekens uppdrag. E-böckerna framställs samtidigt vara en lösning på hur 
litteraturförmedlingen till prioriterade grupper kan förbättras. Med hjälp av e-
böckerna kan biblioteken hitta nya vägar för att nå ut till annars svårnådda grupper 
och att lösa logistiska problem som kommer av exempelvis minskade resurser.  

6.3.1 Vilka olika problem skapar e-böckerna för folkbiblioteken 

6.3.1.1 Tekniska begränsningar  
En av de mer komplexa frågorna som lyfts i diskussionen om e-böckers 
tillgängliggörande i folkbiblioteken är den om formatet och dess begränsningar. Det 
framkommer i diskussionerna inom professionen att biblioteken gärna vill se e-
böcker som ytterligare ett format bland andra. E-böckernas möjligheter lyfts genom 
att till exempel diskutera hur läsning kan tillgängliggöras på nya sätt för nya 
grupper, men de begränsningar som formatet samtidigt innebär talas det mindre om. 
Här ses en koppling till hur Dahlgren (2002, s. 15) menar att ny teknik kan ses 
genom en utopisk respektive dystopisk syn.  

Den dystopiska synen är inte så framträdande inom professionens diskussioner, men 
den är inte obefintlig. Persson och Idiomdrottning (2017, s. 13) lyfter bland annat 
problematiken med att biblioteken inte fullt ut ser e-boken för vad den är, och menar 
att det behövs nya lösningar för hantering och utlån. I denna uppsats framgår det att 
trots att e-böckerna är digitala filer och i teorin borde innebära stor frihet, kommer 
de med tekniska begränsningar.  

Genom ett sociotekniskt perspektiv ses att interaktionen mellan användare och 
teknik begränsas av e-böckernas artificiella spärrar. En tryckt bok tillåter 
exempelvis att användaren kopierar ett par sidor, lånar om boken utan att lämna in 
den först samt håller lånet hemligt för utomstående. Inget av detta medges av e-
böckernas spärrar. Även i forskningen konstateras dessa nackdelar med det digitala 
formatet. McKnight, Dearnley och Morris (2008, s. 36) lyfter till exempel hur 
användare av e-böcker ogillar att inte kunna bläddra i en bok innan lån och hur 
DRM reglerar användningen av e-böckerna. DRM möjliggör också för förlag och 
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distributörer att spara data om användarna och spåra deras läsaktivitet, något som 
kan upplevas vara integritetskränkande (D’Ambra, Wilson & Akter, 2017). 
Fleischer (2011b, s. 27–32) menar dessutom att problematiken med e-bokens 
begränsningar bidrar till att biblioteken bryter sina åtaganden mot användarna. Han 
påpekar att biblioteken tvingas uppmuntra sina användare att installera 
tredjepartsprogram som samlar in data, trots att biblioteken har sekretess och ska 
skydda användarnas integritet.   

E-böckernas tekniska begränsningar är trots komplexiteten en fråga som diskuterats 
i relativt liten omfattning i det empiriska materialet, men som samtidigt kan vara en 
av de allra viktigaste. Gall menade redan 2005 att distributörernas inlåsningar av e-
böckerna är ett stort problem för biblioteken. Han påpekade att det behövs fortsatt 
arbete med alternativa tekniska lösningar och modeller för tillgängliggörande av e-
böcker (Gall, 2005, s. 27). Det kan tyckas anmärkningsvärt att samma problematik 
fortfarande är aktuell, trots att det gått många år sedan hans artikel publicerades.  

6.3.1.2 Plattformar och gränssnitt 
Ett annat problem för tillgängliggörandet av e-böcker i folkbiblioteken är de 
plattformar som e-böckerna finns på och gränssnittet som hör till dessa. 
Problematiken knuten till plattformarna handlar om bristen på kontroll. Vanligen 
står nämligen distributörerna för plattformar och gränssnitt, vilket innebär att 
biblioteken inte kan styra över hur e-böckerna förs fram och skyltas på webben. 
Detta påverkar bibliotekens möjligheter att arbeta förmedlande med e-bokbeståndet.  

Forskning (McKnight, Dearnley & Morris, 2008, s. 33) visar att de användare som 
lånar e-böcker inte nödvändigtvis besöker ett fysiskt bibliotek. Om biblioteken då 
inte har möjlighet att överföra arbetsförfarandet och tänket kring litteratur-
förmedling från tryckta böcker till e-böcker, exempelvis gällande skyltning av 
aktuell litteratur, kan det skapa ett glapp mellan användare och bibliotek. Det är 
därför viktigt att biblioteken har möjlighet att arbeta aktivt med litteraturförmedling 
även mot de användare som inte besöker de fysiska lokalerna. I det empiriska 
materialet framkommer att det finns initiativ och försök till lösningar för att ta mer 
kontroll över e-bokbeståndet och hur det framställs på webben och i digitala 
gränssnitt. Stadsbiblioteken i Malmö har exempelvis utvecklat eget gränssnitt för att 
kunna arbeta aktivt med litteraturförmedling även i det digitala rummet (Svedemyr, 
2014, 11 april).  

Plattformarna för bibliotekens e-böcker försvårar också arbetet med vad som ska 
ingå i bibliotekens e-bokutbud och vilka förlag som ska vara en del av det. 
Distributörerna vill dock inte heller ta ansvar för att kontrollera vilka förlag som 
finns med i de paketlösningar som utgör utbudet. De menar att biblioteken är bäst 
lämpade att själva ta de besluten (Tollbäck Ericson, Schmitz & Rasmussen, 2016, 
16 december). Att ha kontroll över e-böckerna är viktigt för biblioteken eftersom det 
ger en bättre möjlighet att styra över både kostnader och utbud (Svedemyr, 2014, 23 
januari). Det är dock inte enkelt för dem om de tekniska lösningarna försvårar detta 
arbete. Bättre tekniska möjligheter där biblioteken själva enkelt kan lägga till och 
plocka bort e-böcker och förlag efterfrågas. Eftersom e-böckerna är en tjänst och 
inte ägs av biblioteken hamnar de dock i en beroendeställning till distributörerna 
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(Joint, 2010; Fleischer 2011b) och en obalans i maktstrukturerna uppkommer 
(Dolata, 2013, s. 37–38). Detta innebär att det blir en utmaning för biblioteken att 
påverka de tekniska lösningarna.  

6.3.1.3 E-böckernas höga kostnader 
Konkurrenssituationen som uppstått för e-böckerna (Dolata, 2013, s. 37–38) med få 
leverantörer och där folkbiblioteken ses som den främsta finansiären på e-
bokmarknaden ger negativa konsekvenser för både bibliotek och förlag. 
Folkbibliotekens höga kostnader som är förknippade med utlåningen av e-böcker 
bidrar till att begränsningar har fått införas för låntagarna. Att kostnaderna för e-
böckerna upplevs som höga bidrar också till en obalans i tillgången mellan olika 
bibliotek (Sundberg, 2016, 1 november). I det empiriska materialet kritiseras de 
höga kostnaderna för e-böckerna från flera håll (Andersson, 2014, 30 september; 
Westlund, 2014, 7 november; Tollbäck Ericson, Schmitz & Rasmussen, 2016, 16 
december). Att jämföra de totala kostnaderna för förmedling av e-böcker kontra 
tryckta böcker är dock inte okomplicerat (Gall, 2005). För e-böckerna ingår 
kostnader för hantering och lagring i avtalen, vilket inte ingår i inköpspriset på en 
tryckt bok. Det är alltså flera variabler som behöver tas i beaktande för att kunna 
göra en rättvis jämförelse mellan de två formaten.  

Biblioteken ses gärna som den främsta finansiären på den svenska e-bokmarknaden, 
vilket till viss del stämmer då de står för 55 procent av förlagens intäkter (Willstedt, 
2015). Detta är en av orsakerna till att biblioteken ses som en drivkraft i e-
bokutvecklingen, vilket anses vara problematiskt. Även Svenska 
Förläggareföreningens direktör Ahlinder menar att det är ohållbart (Andersson, 
2014, 30 september). Hur stor skillnad det är mellan bibliotekens finansiering av e-
bokmarknaden kontra marknaden för de tryckta böckerna framgår dock inte. Då 
kanske frågan istället borde vara hur de olika andelarna mellan formaten skiljer sig 
åt? Finns det stora skillnader här kan det vara än mer orsak till att ifrågasätta 
kostnadsmodellen för e-böckerna.  

Avtalsmodellen för e-böcker som använts i Sverige är främst den där varje utlån 
genererar en kostnad, så frågan är om det är själva kostnaden eller hur utlånen 
bekostas som är problemet? Westlund (2014, 7 november) tar upp att det är just 
avtalen med en kostnad per utlån som har bidragit till att biblioteken tvingats införa 
begränsningar för användningen av e-böckerna. På nationell nivå verkar biblioteken 
dock inte ha lyckats avtala andra kostnadsmodeller än en kostnad per utlån när nya 
avtal skrivits. Enligt Gall (2005) kan samverkan för avtalsskrivande bidra till lägre 
kostnader. Något som SKL lyckades åstadkomma i avtalet med Overdrive 2018 
(Waller, 2019, 11 februari). Det bidrog dock istället till ett missnöje bland 
biblioteken då de blev oroliga över att de mer populära och nyare titlarna inte 
kommer läggas till i utbudet av förlagen.  

6.3.1.4 Hinder för tillgängliggörande 
I det empiriska materialet framkommer det att det är just på webben och i digitala 
gränssnitt som biblioteken arbetar med litteraturförmedling av e-böcker. Det betyder 
samtidigt att förmedlingen av tryckta böcker och e-böcker särskiljs. Detta väcker 
frågan att om det är så viktigt för biblioteken att inneha e-böcker, varför arbetar de 
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inte aktivt med att förmedla dem även från det fysiska biblioteket? I forskningen 
(McKnight, Dearnley & Morris, 2008, s. 33) framgår det att många användare inte 
är medvetna om att biblioteken har e-böcker och att de flesta användare som 
upptäcker e-böcker gör det på egen hand via bibliotekens webbsidor. Bergström och 
Höglund (2018, s. 7) menar att ju oftare en användare besöker bibliotekets webbsida 
desto troligare är det att hen har läst en e-bok. Däremot ses inget samband mellan 
besök i det fysiska biblioteket och e-bokläsning. Detta indikerar att e-böckerna inte 
förmedlas aktivt i det fysiska biblioteket och det kan därför antas att det finns brister 
i litteraturförmedlingen av e-böcker.  

Det största hotet för tillgängliggörandet av e-böcker i folkbiblioteken tycks dock 
vara bristen på samverkan. Dolata (2013, s. 37–38) menar att transformativ ny 
teknik kan göra att behovet av nya samarbeten uppstår, och detta kan utläsas i det 
empiriska materialet. Hos folkbiblioteken finns det en längtan efter samarbeten och 
samverkan för att bättre kunna tillgängliggöra e-böckerna. Det framkommer att de 
enskilda biblioteken ofta står ensamma i att lösa sina tekniska och avtalsmässiga 
problem. Några alternativa lösningar lyfts fram, men de kommer endast från de 
större biblioteken, som stadsbiblioteken i Stockholm och Malmö. De stora folk-
biblioteken tenderar ha bättre förutsättningar för att kunna arbeta med utveckling, 
men efterfrågar förstärkning och spridning av både tekniska lösningar och 
alternativa avtalsmodeller. Joint (2010, s. 90) lyfter att bibliotek, förlag och 
tredjepartsaktörer måste kunna samarbeta och tillsammans hitta lösningar för att e-
böckerna ska kunna nå sin fulla potential i biblioteken. E-boken som medieform 
påverkar således de rådande socioekonomiska strukturerna (Dolata, 2013, s. 37–38).  

I det empiriska materialet framkommer att det redan 2013 påbörjades ett försök med 
att skapa en nationell e-boktjänst. KB stod då för uppbyggnaden av en plattform för 
distribution av e-böcker till folkbiblioteken, och försöket nämns av samtliga röster i 
det empiriska materialet som lyckat. Trots detta fick inte KB vidare finansiering och 
försöket ledde därmed inte till någon ytterligare utveckling av den nationella tjänst 
som tycks så efterlängtad av biblioteken. Det kan ses som anmärkningsvärt att trots 
att försöket betraktas som lyckat enligt professionens gemensamma uppfattning tog 
det sedan stopp. Men utan ett formellt uppdrag och extra resurser har KB ingen 
möjlighet att göra mer. Inget formellt uppdrag gör att ingen tar det vidare.  

Det finns alltså flera kollektiva idéer och visioner om hur tillgängliggörandet av e-
böcker kan förbättras (Dolata, 2013, s. 37–38). Förändringskraften hos de enskilda 
aktörerna och biblioteken är dock inte tillräcklig för att dessa idéer och visioner ska 
bli verklighet. Bland aktörerna är alla eniga om att bättre samordning och samarbete 
behövs för att driva utvecklingen framåt, men ingen verkar vilja ta ledningen. 
D’Ambra, Wilson och Akter (2017) konstaterar att det finns integrerade affärs-
modeller för e-böcker där hela produktionskedjan är samlad, men det kanske inte är 
tillräckligt för att få till en förändring som kan gynna alla inblandade aktörer.  

6.3.2 Vilka problem framställs e-böckerna vara en lösning på 

6.3.2.1 Service till låntagarna 
E-böckernas inneboende potential och bibliotekens önskan om att ge sina användare 
bästa möjliga service (Maceviciute & Borg, 2013, s. 13) kan ses i professionens 
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diskussioner kring såväl digitala lösningar riktade till särskilda målgrupper som 
utvecklandet av ett nationellt e-bibliotek. Professionen ser den nya tekniken som en 
möjlighet och arbetar för att kunna utnyttja den på bästa sätt (Dolata, 2013, s. 37–
38). E-böckerna erbjuder användarna flera fördelar. Låntagarna slipper till exempel 
riskera övertidsavgifter, och de kan genom mobil teknik alltid ha tillgång till såväl 
bibliotekets e-boksamlingar som sina lånade e-böcker (McKnight, Dearnley & 
Morris, 2008, s. 36). Service och utbud är enligt forskning viktiga faktorer för att 
användarna ska uppskatta e-böcker (Shin, 2011, s. 271). Detta inser biblioteken och 
diskussionen i det empiriska materialet visar tydligt att de gärna vill förbättra såväl 
e-bokutbudet som upplevelsen och servicen kring e-böckerna. Det är dock inte 
okomplicerat, eftersom biblioteken är långt ifrån ensamma i arbetet med att till-
gängliggöra e-böcker på folkbiblioteken.  

6.3.2.2 Litteraturförmedling till prioriterade grupper 
Viljan att tillhandahålla e-böcker påverkar hela organisationsstrukturen inom 
biblioteken. E-böckernas avtryck är ofta diskuterat i relation till ekonomi, men det 
finns också andra aspekter som berör biblioteken. För att e-böckerna ska vara till 
nytta och inte endast en kostnad, krävs det bland annat att biblioteken hittar nya sätt 
att arbeta litteraturförmedlande. Bibliotekens syn på att tillgängliggöra e-böcker i 
litteraturförmedlande syfte tycks vara starkt knutet till bibliotekens prioriterade 
grupper.  

En aspekt av tillgängliggörandet av e-böcker på folkbiblioteken som diskuteras 
mycket inom professionen är e-böckerna i relation till bibliotekens läsfrämjande och 
litteraturförmedlande uppdrag. E-böckerna har bidragit med nya möjligheter att 
arbeta läsfrämjande, och diskussionen hör här till stor del samman med den som 
återfinns under Dolatas (2013, s. 37–38) första transformativa nivå: den kollektiva 
uppfattningen. E-böckerna har till exempel framgångsrikt använts för att hjälpa fler 
barn att hitta till läsning genom olika boktipsar- och e-bokappar. De digitala 
biblioteken Världens bibliotek och Bibblix är goda exempel på hur det läsfrämjande 
arbetet kan fungera på ett bra sätt för digitala format som e-böcker. Även i 
forskningen lyfts e-böckernas möjligheter att anpassas efter användaren fram som 
stora fördelar med formatet (McKnight, Dearnley & Morris, 2008; D’ambra, Wilson 
& Akter, 2017; Shin, 2011).  

Exemplet med Bibblix (Andersson, 2017, 17 juni; Persson, 2019, 9 september) visar 
på att om de tekniska lösningarna utgår ifrån vad användarna vill ha istället för det 
biblioteken själva tror att användarna vill ha så har de en större chans att få 
genomslag. Genom ett sociotekniskt perspektiv ses här hur tekniken framgångsrikt 
introduceras i en kontext där en redan befintlig grupp drar nytta av den (Van House, 
2004, s. 18). E-böckerna kan alltså i flera av exemplen för prioriterade grupper 
skapa nya möjligheter för att tillgängliggöra litteratur som tidigare var utmanande 
för folkbiblioteken. De flesta exempel som tagits upp i analysen är dock samarbeten 
eller utifrån finansierade lösningar, vilket dessvärre innebär att det kan vara svårt för 
de enskilda folkbiblioteken att genomföra liknande projekt.  

Forskning tyder på att upplevelsen av e-bokläsning har starka samband med läsarens 
kontext (Zhang & Kudva, 2014, s. 1705). D’ambra, Wilson och Akter (2017) menar 
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att e-böcker utökar möjligheterna för läsning, något som just Bibblix är ett bra 
exempel på. Bibblix gör att barnen kan låna böcker direkt i appen, vilket förkortar 
steget mellan tanke och handling när det kommer till att låna en bok. Shin (2011, s. 
271) visar också att e-böckers upplevda användbarhet påverkas av kvaliteten på 
innehållet och servicen som erhålls. Biblioteken har med andra ord allt att vinna på 
att eftersträva användaranpassade plattformar för förmedling av e-böcker. 

6.4 Slutsatser 
Den här uppsatsen handlar om diskussionen kring e-böckernas tillgängliggörande i 
folkbiblioteken. Uppsatsens empiriska material indikerar att professionens 
diskussion om tillgängliggörandet av e-böcker handlar om att bemöta problem, men 
också om att identifiera möjligheter. En stor del av artiklarna i undersökningens 
empiri berör de nya utmaningar som e-böckerna skapar i biblioteken genom 
avtalsmodeller, maktförskjutningar, ny teknik, men också i relation till bibliotekens 
uppdrag. De frågor som belyses allra mest i det empiriska materialet är 
problematiken kring avtalen mellan leverantörer och bibliotek, kostnader för e-
böckerna och bibliotekens önskan om nationell samordning.  

Det är tydligt att professionen har höga förhoppningar kring e-böckerna. De vill att 
e-böckerna ska lösa problem samt locka till sig nya användare, och arbetar för att 
detta ska kunna ske. Samtidigt visar uppsatsens undersökning att e-böckerna också 
ger nya problem i biblioteken. Folkbiblioteken verkar till exempel anse att för att 
kunna tillgängliggöra e-böcker för användarna på ett tillfredsställande sätt så krävs 
det en nationell e-boktjänst. Detta antyder en väsentlig skillnad mellan tryckta 
böcker och e-böcker. Denna skillnad adresseras dock märkligt nog inte i någon 
större utsträckning i professionens diskussioner.  

Sett utifrån, i ljuset av det samlade material som analysen bygger på, är det tydligt 
att e-bokfrågan inte kommer mycket framåt. Från början av 2014 och till och med 
slutet av 2019 diskuteras och lyfts ungefär samma frågor om och om igen i det 
empiriska materialet. Det handlar om att en nationell e-boktjänst behövs, att ingen 
tar ansvar för den och att finansiering saknas. Även om e-böcker nu finns att tillgå 
på i stort sett alla folkbibliotek, så är tillgången till dem ojämt fördelad. Det stora 
hindret för att hela befolkningen ska få e-böcker enligt samma villkor tycks enligt 
diskussionen i det empiriska materialet vara avsaknaden av en nationell e-boktjänst.  

Professionens diskussion handlar också om avtal och svårigheten med dessa. 
Genom åren upprepas ungefär samma problematik gång på gång, vilket tyder på att 
trots att nya avtal sluts och lösningar lyfts i professionens diskussion så blir det 
ingen riktig skillnad: ingen ordentlig förändring kommer till skott. Istället finns en 
slags konstant avvaktan. Alla avvaktar. Biblioteken avvaktar en nationellt ansvarig 
aktör och förlagen avvaktar en stor aktör som kan visa vägen.  

Slutligen kan det återigen konstateras att tillgängliggörandet av e-böcker är 
komplext. I diskussionen i det empiriska materialet ses att problemen som e-
böckerna ger är många och stora jämfört med de fördelar och lösningar som de 
tycks kunna bidra med. Uppsatsens analys visar att professionen vill att tillgänglig-
görandet ska vara enklare och att e-böckerna ska vara mer lätthanterliga. E-böckerna 
är dock svårdefinierade och svårhanterade. Deras dubbla natur framgår tydligt i det 
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empiriska materialet. E-böckerna är både en lösning på befintliga problem och 
samtidigt en källa till nya. De är både flexibla och begränsande. De kräver inte att 
låntagarna tar sig till biblioteket för att låna böcker, men de kräver stora nationella 
samarbeten för att förmedlingen ska bli optimal. De tar ingen fysisk plats, men tar 
stora ekonomiska resurser i anspråk.  

Som nämndes i uppsatsens inledning ställer digitaliseringen stora krav på att 
biblioteken ska kunna hantera och integrera förändringarna som kommer med den. 
Digitaliseringen medför bland annat ny teknik, nya aktörer och nya medieformer. I 
uppsatsens empiriska material ses bibliotekens arbete med att möta upp just dessa 
krav. Det är ingen lätt sak, och biblioteken har att hantera både sina egna invanda 
mönster och strukturer, men också andra aktörers inblandning. E-boken kan 
uppfattas vara i princip samma sak som en digitaliserad tryckt bok. Som denna 
uppsats tydligt visar stämmer det dock inte. E-boken är istället ett uttryck för 
digitaliseringen, och en del av ett komplext sociotekniskt system. 

Denna uppsats handlar om diskussionen om att tillgängliggöra e-böcker i de svenska 
folkbiblioteken. Resultat och slutsats kan därför inte generaliseras till andra 
biblioteksformer. Eftersom Sverige tillhör ett litet språkområde med nästan ingen 
konkurrens för e-böckerna kan det också uppkomma stora skillnader för samma 
studie i andra länder. Det sociotekniska perspektivet har gjort det möjligt att skapa 
en helhetsbild av diskussionen angående tillgängliggörande av e-böcker, men för att 
skapa en djupare förståelse borde de olika delarna studeras mer ingående var för sig. 
Med andra metoder, som exempelvis intervjuer, skulle också de olika aktörernas 
åsikter kunna föras fram. 

6.5 Uppsatsens bidrag  
Det empiriska materialet visar tydligt att tillgängliggörandet av e-böcker i 
folkbiblioteken är ett stort och komplext område. Uppsatsen är relevant att ta del av 
för alla inom professionen eftersom den ger en samlad bild av den nu pågående 
(2019) diskussionen kring tillgängliggörandet av e-böcker. Den är även relevant för 
andra aktörer som är inblandade i tillgängliggörandet, exempelvis förlag, 
distributörer, SKL och KB. Uppsatsen belyser en problematik som bland annat 
handlar om bristen på kommunikation mellan olika aktörer samt förspillda resurser 
när redan konstaterade lösningar inte följs upp eller förverkligas. 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns redan en del forskning om e-böcker i folkbiblioteken, men det socio-
tekniska perspektiv som har använts i denna uppsats belyser komplexiteten i 
digitaliseringen. För att föra utvecklingen för e-böckerna framåt krävs då mer 
forskning inom flera områden.  

Fler experiment och studier av alternativa lösningar för e-böckerna med mer 
tillåtande villkor och färre begränsningar vore intressant. De alternativa lösningarna 
som har tagits upp i denna uppsats utmanar några av de föreställningar som 
aktörerna har för den svenska e-bokmarknaden. Stämmer det exempelvis som 
experimentet med Natur och Kultur visar: att en ökad tillgång till e-böcker i 
biblioteken inte har en negativ påverkan på försäljningen? Detta skulle i så fall 
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kunna utmana de avtals- och affärsmodeller som dominerar på den svenska e-
bokmarknaden och på så sätt minska de hinder som folkbiblioteken upplever i 
tillgängliggörandet av e-böcker.  

Denna uppsats visar också på det stora fokus som flera av aktörerna lägger på 
kostnaderna, vilket i sig kan hämma utvecklingen av både tekniken och av hur 
digitala format passar in i bibliotekens uppdrag. I diskussionen beskrivs Galls 
(2005) kritik mot en direkt jämförelse av kostnaderna. Forskning som tittar på hela 
kostnadsbilden, inklusive hantering och lagring, skulle kunna ge en rättvisare bild 
av hur dyra e-böckerna egentligen är för folkbiblioteken. Forskning som dessutom 
visar beräkningsmodeller bättre lämpade för att jämföra fysiska och digitala format 
skulle också underlätta i digitaliseringsarbetet.  

Både forskning och uppsatsens empiriska material tyder på att e-böckerna skulle 
kunna utnyttjas bättre. Det framkommer att e-böckernas tekniska förutsättningar till 
exempel kan hjälpa användare med olika typer av funktionsvariationer (D’Ambra, 
Wilson & Akter, 2017; McKnight, Dearnley & Morris, 2008, s. 35–36). Med tanke 
på kostnader för exempelvis inköp av böcker i storstil skulle e-böcker kunna utgöra 
ett alternativ. Att e-böckerna inte tar upp någon fysisk plats är också en intressant 
aspekt att ha i åtanke när bibliotekens begränsade magasineringsmöjligheter 
beaktas. Forskning som fokuserade på e-böckernas sociotekniska potential i 
folkbiblioteken skulle därför vara intressant. 

Det sociotekniska perspektivet belyser som sagt flera nya områden där mer 
forskning skulle vara önskvärt. Ett av dessa områden handlar om samarbete mellan 
olika såväl bibliotek som aktörer i syfte att förbättra villkor, teknik, utbud samt ge 
lägre kostnader. Digitaliseringen innebär att samarbete blir en både logisk och 
värdefull konsekvens. För att få en djupare inblick i dessa områden skulle studier 
som ytterligare fördjupar sig i respektive transformativ nivå av det sociotekniska 
perspektivet vara intressant.  
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Sammanfattning 
Folkbiblioteken i Sverige är delaktiga i samhällets digitalisering vilket innebär att de 
möter ny teknik, nya aktörer och nya medieformer. Ett uttryck för digitaliseringens 
utmaningar i folkbiblioteken är e-boken som på flera sätt kan likna den tryckta 
boken, men som snarare ingår i ett komplext sociotekniskt system. Detta system 
undersöks i denna uppsats genom att studera diskussionen om folkbibliotekens 
tillgängliggörande av e-boken i bibliotekens fackpress. Tillgängliggörande tolkas 
här som ett brett begrepp som innebär att ge åtkomst till e-böcker ur både 
förmedlande och tekniska aspekter.  

Uppsatsen syfte är att genom ett sociotekniskt perspektiv synliggöra hur tillgänglig-
görandet av e-böcker är en komplex utmaning för folkbiblioteken i Sverige. Studien 
är ett sätt att visa på vilka konsekvenser som kan uppkomma i och med 
digitalisering. Uppsatsens frågeställningar blir då: 

Vilka aspekter av tillgängliggörande av e-böcker i folkbiblioteken diskuteras i 
bibliotekens fackpress? 

Vilka aktörer finns med i diskussionen som en del i tillgängliggörandet av e-böcker 
i folkbiblioteken? 

Vilka olika problem skapar e-böckerna för folkbiblioteken och vilka problem 
framställs e-böckerna vara en lösning på? 

Studien genomförs utifrån ett sociotekniskt perspektiv där både de sociala och 
tekniska aspekterna kan undersökas på samma villkor. Denna uppsats använder tre 
nivåer av transformation som kan utlösas av teknik både i analysarbetet och som ett 
verktyg i bearbetning av det insamlade materialet. Den första nivån, den kollektiva 
uppfattningen, handlar om förväntningar, visioner och vilka förändringar som krävs. 
Den andra nivån, aktörer och interaktionsmönster, består av nya aktörer, makt-
strukturer och konkurrenssituationer. Den tredje och sista nivån är de socio-
ekonomiska strukturer och institutioner som innebär organisatoriska förändringar, 
ändrade regelverk och nya samarbeten. 

Metoden som används i denna uppsats är en systematiserande textanalys där 
innebörden i den insamlade empirin ordnas logiskt utifrån innehållet. Analysen av 
texterna fokuserar på hur det empiriska materialet diskuterar tillgängliggörandet av 
e-böcker i de svenska folkbiblioteken. Det vill säga varken de ursprungliga 
avsikterna med texterna eller textens språk och innebörd studeras i denna uppsats.  

Texterna till det empiriska materialet är hämtade från Biblioteksbladet, bis och 
noll27. Texter publicerade mellan 2014 och 2019 som handlar om tekniska aspekter, 
berörda aktörer för eller användarnas relation till att tillgängliggöra e-böcker i 
folkbiblioteken valdes ut. Texterna lästes inledningsvis två gånger, en första 
snabbgenomläsning där korta sammanfattningar skrevs och därefter en närläsning 
där meningsbärande enheter i form av citat valdes ut som det empiriska materialet. 
Citaten kodades sedan utifrån tolkningar av deras innebörd. Utifrån kodningen 
sorterades de meningsbärande enheterna in under olika rubriker som utgår från det 
sociotekniska perspektivet. När sorteringen genomförts justerades koderna så att 
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samma begrepp används genom hela materialet. Detta utgör sedan grunden till 
resultatet och analysen.  

Resultat och analys är indelade efter Dolatas tre transformativa nivåer inom det 
sociotekniska perspektivet. Den kollektiva uppfattningen innebär att e-böckerna 
erbjuder nya lösningar på problem och nya sätt att nå ut till prioriterade grupper som 
tidigare har varit svåra att nå. Tonen är dock inte enbart positiv utan flera bekymmer 
kring e-böckernas tillgängliggörande diskuteras också där ett nationellt samarbete 
ses som den bästa lösningen för fortsatt utveckling.  

I den andra transformativa nivån blir det tydligt att det är flera olika aktörer som är 
delaktiga i tillgängliggörandet av e-böcker, även aktörer som är nya för folk-
biblioteken. Vem som ansvarar för e-bokutvecklingen är en av de större frågorna 
som ingen av texterna lyckas besvara. Höga kostnader och liten kontroll gör att 
folkbiblioteken upplever stora begränsningar i arbetet med att tillgängliggöra e-
böcker och efterfrågar samordning som en lösning på dessa problem.  

I de socioekonomiska strukturerna uppmärksammas skillnaderna mellan att 
tillgängliggöra e-böcker gentemot tryckta böcker. E-böckernas utmaningar och 
möjligheter i det läsfrämjande arbetet diskuteras. De tekniska begränsningarna förs 
fram som ett problem för både användarna och biblioteken. Samtidigt framförs 
också e-böckernas möjligheter att anpassa litteraturförmedlingen utefter olika 
användargrupper som en möjlig lösning. 

Genom att använda det sociotekniska perspektivet har flera problemområden 
upptäckts som inte återfinns i den forskning som har lästs inför denna uppsats. Det 
handlar exempelvis om att efterfrågan på samordning och samarbete är stor inom 
biblioteksprofessionen. Problemen som e-böckerna skapar grundar sig i de tekniska 
förutsättningarna som i sig gör att biblioteken förlorar makt och inflytande över sitt 
utbud samt måste kompromissa kring bibliotekens uppdrag. 
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