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1 Innledning 
 

Dette notatet skal gi en statusbeskrivelse når det gjelder bibliotek og e-bøker i Norge.  Notatet 

redegjør for utviklingen på feltet de senere år ved å presentere initiativ tatt av ulike aktører, det gir 

en oversikt over situasjonen i noen andre land, og det peker på noen aktuelle utfordringer og 

problemstillinger. 

Oversikten ble opprinnelig påbegynt høsten 2011 men er revidert og oppdatert for publisering. 

Innholdet er også grunnlag for en diskusjon om e-bøker i møter mellom Nasjonalbiblioteket (NB) og 

hhv. fylkesbiblioteksjefkollegiets arbeidsutvalg og storbybibliotekene. 

Notatet omhandler e-bøker og kommer i liten grad inn på annet digitalt materiale. 

Det er lagt hovedvekt på situasjonen i folkebibliotekene, men kap. 4 gir en kort statusbeskrivelse når 

det gjelder universitets- og høgskolebibliotekene høsten 2011. 

Kort oppsummering av forfatterens hovedinntrykk: 

 De siste 2-3 år er det tatt flere og ulike initiativ knyttet til e-bøker eller e-bøker og bibliotek i 

Norge. Mange av dem har det til felles at de har gått i stå – av mangel på innhold, mangel på 

avtaler og mangel på infrastruktur. 

 Andre nordiske land har tilbudt e-bøker gjennom folkebibliotek i mange år, men de har nå 

kommet til et punkt der etterspørselen tvinger bibliotekmyndighetene til å se på tjenesten 

på nytt. Både Sverige, Danmark og Finland har det siste året iverksatt nasjonale 

tiltak/prosjekt knyttet til bibliotek og e-bøker. 

 Mange synes å ha forventninger til at Nasjonalbiblioteket skal ta et ansvar for utviklingen på 

feltet. Dette gjelder både for avtaleverk og teknisk infrastruktur. 

 

I 2012 igangsatte Norsk kulturråd et prøveprosjekt der innkjøp av e-bøker er tatt inn i 

innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur. 30 av de 1000 eksemplarene som kjøpes inn av en 

tittel er e-bøker.  Avtalen gjelder for bøker som gis ut i 2012, og gjelder foreløpig ut juni neste år. To 

av lisensene vil i prøveordningen bli disponert av Nasjonalbiblioteket med sikte på å legge til rette for 

fjernlån fra Depotbiblioteket på linje med andre bøker i denne samlingen. Nasjonalbiblioteket 

utvikler en løsning for å låne ut e-bøker via NB Digital.  Lånere kan bestille fra Nasjonalbiblioteket, 

men må laste boka ned via sitt lokale bibliotek. Med dette vil Nasjonalbiblioteket høste erfaringer 

med teknologiske løsninger, etterspørsel og verktøy som kan være nyttig for vurdering av valg for 

permanente løsninger. 
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2 E-bøker og utlån 
 

Den ferske utredningen av litteraturpolitiske virkemidler i Europa, Til bokas pris (Rønning et al. 2012), 

påpeker at boka, inkludert e-boka og andre digitale formater, inngår i komplekse juridiske, 

teknologiske, sosiale, kulturelle og historiske sammenhenger og viser til et sitat av Kobos Michel 

Tamblyn: 

 “E‐books are files, wrapped in a license, surrounded by technology, delivered by a contract. 

 E-books are also books, wrapped in cultural life, surrounded by readers, delivered by history. 

 The e‐book retailer who wishes to succeed in Europe understands both.” (s. 121) 

Denne betraktningen kan være nyttig å ha med seg, ikke bare for e-bokhandlere men også for 

aktører på bibliotekfeltet. 

2.1 E-bok 
Det finnes ulike definisjoner på en e-bok. I sitt notat til Kulturrådet (2009) presenterer Morten Harry 

Olsen følgende mulige, åpne og enkle definisjon: 

”En e‐bok inneholder tekst som er behandlet som om den skulle trykkes i en ordinær 

papirbok, men som bevares digitalt og ikke trykkes på papir.” (s. 13) 

Wikipedia omtaler e-boka slik: 

 "E-bok (elektronisk bok, også ebok) er et digitalt medium som tilsvarer en vanlig trykt bok. En 

 e-bok kan leses på personlige datamaskiner, PDA, mobiltelefon eller på en dedikerte 

 håndholdt maskin, et såkalt lesebrett (eller leseplate). E-bok kan være en elektronisk utgave 

 av en tradisjonell bok på papir, men en e-bok kan også eksistere uten at det finnes en trykt 

 ekvivalent. E-bok er i prinsippet kun en dokumentfil, men er ikke formatert for et bestemt 

 papirformat og kan dermed dynamisk formateres til den enkeltes e-bokleserens orientering, 

 skjermstørrelse og skjermoppløsning.” 

I Til bokas pris (Rønning et al. 2012) finner vi en omtale av e-bokformater: 

 ”I sin enkleste form er e-boka en tekstfil eller en PDF. Formatet ePub er i ferd med å etablere 

 seg som en industristandard, men for eksempel Amazon opererer med et eget format på sine 

 e‐bøker. Mer komplekse digitale formater er også under utvikling, såkalte berikete e‐bøker 

 (enhanced e‐books). Berikede bøker kan inneholde bilder, video, lyd, dynamisk grafikk og 

 elementer hentet fra dataspill .” (s. 28) 

2.2 E-lån 
Et e-lån kan teknisk skje via en nettside (en utlånsportal), der e-bokfil lastes ned til en datamaskin før 

den igjen overføres til lesebrett, eller lånet kan lastes rett til lesebrett/nettbrett. Det arbeides også 

med løsninger for strømming. 

Til bokas pris (Rønning et al. 2012) inneholder også en omtale av ulike modeller for utlån av e-bøker: 

 "Kort fortalt er de ulike modellene som er under utprøving av følgende slag: Man kan 

 praktisere en flat rate, der biblioteket betaler en gitt sum per e‐boktittel som gjøres 
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 tilgjengelig. Dette kan eventuelt kombineres med en eksemplarmodell, der det legges en 

 begrensing på antall ”eksemplarer” av en e‐bok som gjøres tilgjengelig for brukerne. En 

 begrensning på brukerne er den såkalte ”timebomb”, der e‐bokfilen automatisk gjøres 

 ubrukelig ved låneperiodens slutt. Det kan igjen kombineres med en karensperiode på 

 gjenlån. Forlagene (og/eller e‐boksdistributørene) kan også pålegge bibliotekene en pris pr. 

 nedlasting, det vil si en gitt sum for hver gang en e-bok lånes ut/lastes ned. Prisen kan også 

 differensieres avhengig av om det er tale om nye titler eller backlist‐titler. Tilsvarende kan 

 man også begrense tilgangen på nye titler, ved å innføre en forsinkelsestid på nye e-bøker. En 

 mengderabatt kan gis til bibliotekene enten ved pakkekjøp, eller ved at det settes en 

 trappesats der bibliotekene får rabatter basert på antall utlån over tid. En generell løsning 

 som ikke påfører forlagene ekstra ulemper, er selvsagt å overføre alle betingelser som gjelder 

 for trykte bøker til digitale. Modellen med ett utlån per eksemplar er en løsning som det 

 svenske forfatterforbundet har tatt til orde for. Dette er også modellen som er valgt for 

 prøveordningen som er iverksatt av det norske Kulturrådet…..". (s. 130) 

De samme modellene er også grundig omtalt i e-bokutredningen fra Kungliga biblioteket og Svensk 

bibliotekforening (2011) (s. 13-15). Her omtales også en ”Spotify-modell”  fra spanske 

24Symbols.com der e-bøkene ikke lastes ned, men strømmes. Den finnes både i en reklamefinansiert 

gratisversjon og en betalingsversjon og er uavhengig av bibliotek. 
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3 Senere års utvikling i Norge 

3.1 Forsøks- og utviklingsprosjekter i bibliotek 

3.1.1 Buskerud-prosjektet 

Buskerud fylkesbibliotek ble tildelt midler av ABM-utvikling i 2009 til prosjektet Nasjonal portal for 

utlån av e-bøker1. Prosjektet hadde følgende målsetting: ”Prosjektet skal utvikle en nasjonal portal 

for utlån av e-bøker som et tilbud for alle norske bibliotek. Pilotprosjektet som det søkes midler om i 

den første fasen, skal utvikle portalen i en første versjon og teste denne ut på tre ulike folkebibliotek 

i Buskerud. Bibliotekene skal i tillegg teste ut utlån av leseplater i de samme bibliotekene og hvilke 

muligheter som ligger i å utnytte nettsamfunnsfunksjonalitet i den samme portalen.” 

Prosjektet er utviklet ved Drammensbiblioteket og er det som har kommet lengst i utprøving av e-

bøker i norske folkebibliotek. Prosjektet nådde sin viktigste milepæl i oktober 2010 da utlånsportalen 

ble lansert. Alle de 65 lesebrettene ble lånt ut på to dager, og i løpet av de første ti månedene var det 

ca. 1200 utlån av e-bøker. 

Samarbeidspart på forlagssiden er Cappelen Damm/Digitalbok.no2. Spørsmålet om modell for utlån 

har vært diskutert gjennom hele prosjektperioden. I utgangspunktet ønsket biblioteket en modell 

med betaling pr. utlån, som i Sverige (se kap. 5.1.1), men Cappelen Damm fant denne løsningen for 

kontroversiell. 

Biblioteket har fått til en løsning der hele katalogen av e-bøker tilbys før man gjør noen faktiske 

innkjøp. Man kjøper altså ikke bøkene før man vet om noen ønsker å låne dem. Prosjektet hevder at 

tilgangen til e-bøker bør være så fleksibel som mulig for bibliotekene. Behovet for å eie e-bøkene er 

underordnet. Det er viktig å tilby så mye innhold som mulig og være så dynamisk som mulig i forhold 

til kostnader.  

Biblioteket har gjennom de tre prosjektårene opplevd et stort behov for å utvide utlånstjenesten 

med innhold, noe som ikke har vært lett. Så lenge åndsverksloven ikke gir automatisk rett til å låne ut 

e-bøker, er man avhengig av godvilje og avtaler med utgiverne. Den siste rapporten fra prosjektet 

sier at Cappelen Damm har avventet sin satsing på bibliotekmarkedet grunnet interne prioriteringer, 

og dette har medført at utvikling i prosjektet har vært begrenset. Alle e-bokløsninger legges nå over 

på en ny plattform, og forholdene skal i følge leverandøren ligge til rette for en offensiv 

biblioteksatsing i 2012. 

Prosjektledelsen har uttalt at følgende bør på plass på nasjonalt nivå: 

 en innkjøpsordning for e-bøker 

 avklaringer rundt fri lånerett og fjernlån 

 initiativ fra Nasjonalbiblioteket knyttet til nasjonal base for e-bøker og nasjonale avtaler 

Prosjektfinansieringen er viderført av Nasjonalbiblioteket, og prosjektet skal  levere sluttrapport ved 

årsskiftet. 

                                                           
1
 www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/behandling/2009/digitalt-innhold-og-tjenester/08-351.pdf 

2
 www.digitalbok.no 

http://www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/behandling/2009/digitalt-innhold-og-tjenester/08-351.pdf
http://www.digitalbok.no/
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3.1.2 Ryfylkebiblioteket 

Prosjektet Nettbiblioteket3 ble tildelt prosjektmidler av ABM-utvikling i 2010 og er senere tildelt 

midler fra Nasjonalbiblioteket. 6 kommuner i Ryfylke, Rogaland ønsker å gi innbyggerne nye og bedre 

bibliotektjenester ved å opprette et interkommunalt virtuelt bibliotek som supplement til dagens 

eksisterende bibliotek. Prosjektet skal bl.a. utvikle tilbud om utlån av e-media via Internett. Det nye 

biblioteket skal eies og driftes av de kommunale bibliotekene i samarbeid med Ryfylke IKS. 

Sammenslutningen har fått navnet Ryfylkebiblioteket 4, og det er inngått kontrakt med Bibliotekenes 

IT-senter AS om utlånssystemet BS Weblån (se kap. 3.5). Utlånsløsningen skulle etter planen være 

klar 1. mars i år men har blitt forsinket. 

2012 er siste prosjektår, og årets midler vil bli brukt til aktiviteter knyttet til brukeropplæring, 

informasjon, statistikkinnhenting og erfaringsformidling. 

3.1.3 Brukere og e-bøker på Deichmanske bibliotek 

I perioden september 2010 til mai 2011 jobbet en gruppe ved Deichmanske bibliotek i Oslo med 

prosjektet Brukere og e-bøker på Deichmanske bibliotek. Prosjektet har vært støttet av Norsk 

kulturråd med kr. 180 000, og har hatt tre hovedmål: 

 teste brukernes leseropplevelse når de leser bøker på skjerm 

 øke bibliotekansattes kompetanse på e-bøker og lesebrett 

 lage et opplæringsverktøy på nett 

Biblioteket har gått til innkjøp av lesebrett og titler, deretter laget en e-læringsblogg og drevet 

opplæring av ansatte, før brettene til slutt er blitt testet av utvalgte brukergrupper. Brukergruppene 

har bestått av skoleelever på ungdomstrinnet og videregående skole, og “seniorbrukere” (50 år og 

oppover). 

3.1.4 Utlån av lesebrett 

Det er få omtaler av e-bøker å finne ved en rask gjennomgang av nettsidene til de større norske 

folkebibliotekene.  Enkelte av dem viser til at de arbeider med løsninger og håper å legge til rette for 

e-bokutlån om ikke så lenge. 

Bergen offentlige bibliotek har i påvente av en løsning for nedlasting kjøpt inn 20 lesebrett for utlån. 

Lesebrettene har forskjellig innhold, og brukerne kan låne det lesebrettet som inneholder den boka 

de ønsker å lese. Biblioteket ser dette som en prøveløsning for å bygge kompetanse og undersøke 

etterspørsel. 

3.2 Bokhylla.no 
Bokhylla.no5 ble lansert av Nasjonalbiblioteket i 2009 og inngår i NBs tjeneste for digital formidling, 

NB Digital. Gjennom en avtale med Kopinor om godtgjøring for de verkene som ikke er falt i det fri, 

gjør NB tilgjengelig alle bøker som ble utgitt i Norge på 1690-, 1790-, 1890- og 1990-tallet i fulltekst 

på Internett gratis for brukerne. Bøker som ikke er rettighetsbelagte, kan fritt lastes ned til PC som 

pdf-fil.  

                                                           
3
 www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/behandling/2010/partnerskap-og-samarbeid/09-343.pdf 

4
 forsand.custompublish.com/ryfylkebiblioteket-er-i-rute.4974678-157531.html 

5
 www.nb.no/bokhylla 

http://www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/behandling/2010/partnerskap-og-samarbeid/09-343.pdf
http://forsand.custompublish.com/ryfylkebiblioteket-er-i-rute.4974678-157531.html
http://www.nb.no/bokhylla
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Avtalen med Kopinor om Bokhylla.no gikk opprinnelig ut i 2011 men er forlenget med et halvår mens 

partene er i dialog om en eventuell fortsettelse. 

3.3 Debatt 

3.3.1 Nasjonal e-bokstrategi – et diskusjonsnotat 

I august 2010 publiserte Morten Harry Olsen (forfatter), Bjarne Buset (informasjonssjef i Gyldendal) 

og Kjartan Vevle (bibliotekfaglig direktør i Biblioteksentralen) et notat med tittelen Nasjonal e-

bokstrategi – et diskusjonsnotat. Undertittelen indikerte at det var et forsøk på å skissere 

framtidsbildet av en bærekraftig felles e-bokløsning for det norske bokfeltet (forfatter, forlag, 

bokhandel/bokklubb, bibliotek, leser). Forfatterne understreket at de ikke representerte sine 

institusjoner i dette tilfellet. Bl.a. lister notatet opp de ulike aktørenes forventninger til en ”norsk e-

bokløsning” slik forfatterne ser dem. For bibliotekene vil dette si: 

 Tilgang til alle e-bøker fra publiseringsdato 

 Stort utvalg av attraktive titler 

 Opprettholde gratisprinsippet 

 En løsning for alle typer innhold: e-bok, lydbok, musikk, film 

 Utlåns- og administrasjonssystemer 

 Forutsigbar økonomi 

 Tilgang på metadata tilpasset bibliotekenes systemer 

 Effektiv, digital pliktavlevering 

 Tilgjengeliggjøring av kulturarven (Bokhylla.no?) 

Notatet ble etterfulgt av betydelig debatt i bibliotekmiljøet. 

3.3.2 Norsk bibliotekforenings e-bokutvalg 

Norsk bibliotekforening har nedsatt et eget e-bokutvalg for å fronte bibliotekenes interesser i 

spørsmål om e-bøker6. Utvalget har formulert noen prinsipper som vil bli brukt i dialog med andre 

aktører i bokbransjen og kulturmyndigheter: 

1. Ingen forskjeller mellom utvalget som er til salgs og utvalget som er til låns. E-bøker ment for 

allmennmarkedet kan også kjøpes inn av bibliotek. 

2. Ingen karantenetid. Når e-boka er til salgs, skal den også kunne lånes ut. 

3. Valgfrihet. Bibliotekene må få selv få prioritere hvilke bøker de ønsker å tilby sine lånere. 

4. Plattformuavhengighet. E-bøkene som bibliotekene tilbyr må etterstrebe å kunne leses på så 

mange tilgjengelige plattformer som mulig. 

5. Biblioteket skal tilfredsstille bokbransjens standardkrav til kopibeskyttelse. 

6. E-bøker som er innkjøpt i perioden bokavtalen gjelder må kunne lånes ut til en låner av 

gangen et ubegrenset antall ganger. 

3.4 Kulturrådets e-bokprosjekt 
Norsk kulturråd ønsker å prøve ut e-bøker som del av innkjøpsordningen for norsk litteratur. I 2010 

mottok Kulturrådet 1 mill. kroner fra Kulturdepartementet til ”utvikling av infrastruktur for 

distribusjon av innkjøpte e-bøker til bibliotekene”. Det ble tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt 

                                                           
6
 ebok.dbib.no/?p=387 

http://ebok.dbib.no/?p=387
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mellom Kulturrådet og ABM-utvikling som hadde som mål å komme med konkrete tilrådinger innen 

31. desember samme år.  Så langt kom man ikke. Kulturrådets midler ble bl.a. brukt til et prosjekt ved 

Deichmanske bibliotek (se kap. 3.1.3) og til e-bokkonferansen i Drammen høsten 2010. 

I 2012 er det etablert et nytt prøveprosjekt, denne gang med innkjøp av e-bøker under 

innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur. For å berede grunnen for et slikt prosjekt bestemte  

Drøftingsutvalget for innkjøpsordningene i juni 2011 å nedsette to arbeidsgrupper. Arbeidsgruppe 1 

skulle ”identifisere forslag som må videreforhandles med avtalepartene” og arbeidsgruppe 2 skulle 

”arbeide videre sammen med representanter fra Nasjonalbiblioteket om lisenser og kravspesifikasjon 

for levering av e-bokfiler fra forlagene”. Arbeidsgruppe 2 konkretiserte senere sitt mandat til: 

”Gruppa skal formulere utfordringer og forsøke å skissere noen løsninger knyttet til distribusjon og 

formidling av e-bøker og digitale bøker som er støttet av Norsk kulturråd i norske folkebibliotek”. 

Norsk kulturråd har nå fått vedtatt en tilleggsavtale for innkjøpsordningen for skjønnlitteratur for 

voksne i 2012. Forslaget går i hovedsak ut på at de 1000 eksemplarene som kjøpes inn av en tittel 

under denne ordningen, fordeles på 970 papirbøker (p-bøker) og 30 e-bøker. Et utvalg bibliotek vil bli 

invitert med i prøveprosjektet, og motta et nærmere angitt antall e-bøker av de titler som blir 

påmeldt ordningen. Tilleggsavtalen gjelder for bøker som gis ut i 2012, og gjelder foreløpig ut juni 

2013.  

Kulturrådet inviterte bibliotek til å melde interesse for å delta i prøveordningen og har på bakgrunn 

av innsendt informasjon og i samarbeid med Nasjonalbiblioteket valgt hvilke bibliotek/konsortier 

som blir med i prøveprosjektet. Valget er gjort ut fra forskjellige kriterier, bl.a. med ønske om 

geografisk spredning, og har resultert i lisenser til Buskerud-prosjektet, Ryfylkebiblioteket, 

Deichmanske bibliotek, Akershus fylkesbibliotek, Troms fylkesbibliotek, Trondheim folkebibliotek og 

Bergen offentlige bibliotek. Det er påmeldt 115 titler til innkjøpsordningen (for prosa, lyrikk og 

dramatikk) i første halvår 2012, og i underkant av 70 av disse er meldt inn som parallellutgaver, dvs. 

både som p-bøker og e-bøker. Bibliotekene som er med på prosjektet, vil motta disse titlene i begge 

formater. Fordi utlånssystemene ved bibliotekene ikke er helt klare vil prosjektet i praksis komme i 

gang fra høsten 2012. 

To av lisensene vil i prøveordningen bli disponert av Nasjonalbiblioteket med sikte på å legge til rette 

for fjernlån fra Depotbiblioteket på linje med andre bøker i denne samlingen.  

Biblioteksentralen er ansvarlig for å ta imot e-bøkene fra forlagene, og skal sørge for å levere dem 

videre via de utlånssystemene som bibliotekene benytter.  

3.5 BS Weblån 
Biblioteksentralen (BS) lanserte sitt BS Weblån-prosjekt høsten 2009, men tjenesten er ikke kommet i 

gang. I september 2011 kunngjorde BS  på sine nettsider at det er inngått avtale med Gyldendal  

forlag, og man er i dialog med en rekke andre forlag om salg av digitale medier for utlån gjennom 

bibliotek. Målsettingen var da at BS Weblån skulle være i drift med innhold hos de første 

bibliotekene fra nyttår. 

Den planlagte tjenesten er godt beskrevet på Biblioteksentralens nettsted7. Om utlån står følgende:  

                                                           
7
 www.bibsent.no/bsweblan 

http://www.bibsent.no/bsweblan
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 ”Digital Rights Management” (DRM) sørger for at den enkelte tittel bare kan lånes av en 

 bruker av gangen – med andre ord gjelder den samme regelen som for fysiske titler. Hvis 

 biblioteket ønsker å gjøre en tittel tilgjengelig for flere brukere samtidig, er det mulig å kjøpe 

 flere lisenser. DRM sikrer også filene mot ulovlig kopiering.”  

Avtalen som forhandles fram med forlagene innebærer en prøveperiode på to år. I løpet av denne 

tiden skal man se på hvordan avtalene virker, både for bibliotek, forlag og forfatter.  Det skal 

gjennomføres analyser og vurderinger av hvilke forretningsmodeller som kan innføres som mer 

permanente ordninger for e-bøker i norske bibliotek. I avtalen som er gjort med Gyldendal vil deres 

bøker i første omgang bli tilbudt bibliotekene som en lisens som varer i tre år, med opsjon på 

forlengelse.  

BS Weblån er utviklet i samarbeid med den tyske biblioteksentralen (tjenesten er i bruk i Tyskland) og 

firmaet DiViBib GmbH. 

Ryfylkebiblioteket skal etter planen bli det første som tar i bruk BS Weblån, men løsningen vil i følge 

Biblioteksentralen neppe bli klar før nærmere sommeren. 

3.6 Noen andre aktuelle satsinger 

3.6.1 Bokskya 

Bokskya8 er de norske forlagenes fellessatsing for å bringe e-bøker til Norge. Løsningen ble lansert 

våren 2011. Bokskya er bygget opp slik at nettbokhandlene kan konkurrere om kundene, men at man 

som kunde likevel har alle bøkene på et sted. Bøkene man kjøper i Bokskya kan leses både på 

nettbrett som iPad, på svart/hvite lesebrett og på mange moderne smarttelefoner. Løsningen har 

blitt rammet av en del kritikk som å komme for sent, være for dyr, ha for lite utvalg og være lite 

brukervennlig. 

3.6.2 Bokselskap.no 

Bokselskap.no9 er utviklet av Det norske språk- og litteraturselskap i samarbeid med Henrik Ibsens 

skrifter (HIS), Universitetet i Oslo, Norsk visearkiv og Nasjonalbiblioteket. Målet med nettstedet er 

bl.a. å sikre fremtidige generasjoner tilgang til bevaringsverdig litteratur gjennom et bibliotek av 

digitaliserte bøker. Bøkene kan lastes ned som filer i formatene epub, html, mobi og pdf. 

De aller fleste tekstene er basert på grunnlagsfiler fra Nasjonalbiblioteket (Bokhylla.no) og 

Universitetet i Oslo (Dokumentasjonsprosjektet).  

Bokselskap.no støttes av Norsk kulturråd, Stiftelsen Fritt Ord og Anders Jahres Humanitære Stiftelse. 

  

                                                           
8
 www.bokskya.no 

9
 www.bokselskap.no 

 
 

http://www.bokskya.no/
http://www.bokselskap.no/
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4 Fag- og forskningsbibliotekene 
 

Biblioteknettverket i UH-nett Vest publiserte i april 2011 en utredning om e-bøker i undervisning og 

forskning. Mandatet til arbeidsgruppen bak utredningen var bl.a. å kartlegge tilbudet av e-bøker og 

vurdere UH-bibliotekenes rolle i forbindelse med anskaffelse, presentasjon og utnyttelse. 

Arbeidsgruppen gjennomførte en spørreundersøkelse i forbindelse med utredningen som viste at to 

tredjedeler av institusjonene hadde anskaffet e-bøker. Antall titler varierte mellom 3 og 300 000. 66 

prosent sa at e-bøker var lite eller middels brukt. 

Konsortieordningen for elektroniske tidskrifter, som nå håndteres av Cristin, er videreført til e-bøker. 

Pr. april 2011 hadde Cristin avtale med forlagene Safari og Springer om e-bøker. 

Det har foregått flere lesebrett- og e-bokprosjekter i UH-sektoren. Høgskolen i Oslo, NTNU og 

universitetene i Tromsø, Oslo og Agder har alle tatt slike initiativ. De har handlet om pensum og e-

bøker, uttesting eller utlån av lesebrett. 

Universitetsbiblioteket i Oslo har vedtatt egne kriterier for innkjøp av elektroniske bøker ved 

universitetet10. Disse handler om faglig kvalitet, pris, tilgang, kopiering, utskrift og nedlasting, 

fjernlånsmulighet samt muligheter for statistikk og marc-poster. Man vurderer at den beste 

løsningen  er å kjøpe e-bøkene, men i enkelte tilfeller kan abonnement være et alternativ, f.eks. for 

et oppslagsverk som oppdateres kontinuerlig. 

Universitetsbiblioteket i Tromsø vedtok i august 2011 å kjøpe elektroniske bøker framfor trykte 

bøker. Såfremt nye bøker finnes i elektronisk format, vil det ikke finnes trykt versjon i biblioteket. Alle 

e-bøkene er tilgjengelige på nett via BIBSYS.  

Utredningen fra UH-nett Vest har en oppsummering av internasjonal forskning på e-bøker. En 

konklusjon er at e-bøker blir tatt godt i mot av studenter og ansatte og at måten de blir brukt på 

passer godt til allerede etablerte måter å bruke faglitteratur på i akademia. Horizon-rapporten fra 

2011 (The New Media Consortium 2011) hevder at e-bøker har potensial til å forvandle praksis i 

utdanningen gjennom interaktivitet, samarbeid, multimedialitet m.m. men at inntil e-bøker gjøres 

uavhengig av leseplattform vil det være problematisk med bred utrulling i høyere utdanning. 

UH-nett Vest konkluderte i fjor vår med en avventende, men positiv holdning til e-bøker i UH-

bibliotekene. Det var usikkerhet rundt modeller for anskaffelse, bruksbetingelser og pris i forhold til 

bruk. Bibliotekene trenger trolig en kritisk masse av relevante e-bøker før en opplever liknende skifte 

som for tidsskriftene. Foreløpig var ikke etterspørselen stor, men det er ofte bibliotekene selv som er 

pådriverne for overgang til e-ressurser. 

  

                                                           
10

 ubtinget.wordpress.com/2011/02/23/kriterier-for-innkj%c3%b8p-av-eb%c3%b8ker/ 
 

http://ubtinget.wordpress.com/2011/02/23/kriterier-for-innkj%c3%b8p-av-eb%c3%b8ker/
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5 Status i andre land 

5.1 Sverige 
I Sverige har folkebibliotekene hatt mulighet til å låne ut e-bøker siden 2001. Utlånsordningen ble 

innført av firmaet Elib, som ble grunnlagt i 2000 og eies av svenske forlag. I 2010/2011 ble ordningen 

blitt nokså kraftig debattert i takt med den stigende etterspørselen etter e-bøker. Kungliga 

Biblioteket (KB) og Svensk bibliotekforening tok bl.a. på den bakgrunn felles initiativ til en e-

bokutredning (2011). 

5.1.1 Elib.se 

De bibliotek som ønsker å låne ut bøker inngår en avtale med Elib om bruk av deres biblioteksystem 

for e-bøker, eLib Bas. Elib oppretter en e-bokside for biblioteket. Denne ligger hos Elib, og biblioteket 

lenker til denne siden fra bibliotekets hjemmeside. Biblioteket kan også legge inn e-bøkene i 

katalogen sin. Bibliotekets e-bokside hos Elib har et standardutseende, men biblioteket kan legge til 

egen logo.  

 

Lånere bruker denne e-boksiden når de vil låne e-bøker. De trenger en datamaskin med tilkobling til 

Internett og et lånekort for å laste ned boka. Boken kan siden overføres til lesebrett. Lånetiden er 28 

dager, og etter den tid er ikke boka lenger lesbar for låneren. Bibliotekene kan velge mellom tre 

sperrenivåer for henholdsvis maks. antall utlån pr. låntaker og maks. antall utlån pr. kvartal. 

Bibliotekene betaler ca. kr. 20 til Elib for hvert utlån. Denne ordningen ble inngått i samarbeid 

mellom forlagene og bibliotekene, og bakgrunnen var at en ønsket en lav startavgift og at det bare 

ble betalt for det som ble lånt ut. 

 

I følge Elibs dokumentasjon besto utvalget høsten 2011 av rundt 900 titler, hovedsakelig svenske. 45 

% er faglitteratur, 45 skjønnlitteratur og resten barne- og ungdomsbøker. Systemet brukes av 170 

folkebibliotek i Sverige. Det er også brukt av flere bibliotek i Danmark og Finland. 

 

Det er reist flere innvendinger mot ordningen fra svenske bibliotek, f.eks. gjennom en kronikk fra 

biblioteksjefen i Stockholm i januar 201111. Én innvending dreier seg om tilbud. Hvilke titler som skal 

være tilgjengelig for utlån styres av forlagene, ikke av bibliotekene. Det kan også skje at e-boktitler 

inndras fra ordningen. I januar i år innførte to svenske forlag en karenstid på tre måneder for nye e-

bøker på bibliotek. 

 

Den andre innvendingen handler om pris. Etterspørselen etter e-bøker øker kraftig, og 20 kr. pr. 

utlån blir for dyrt for mange kommuner. Dette har medført at flere kommuner har innført strengere 

begrensninger for lånerne. Flere, både fra forlags- og biblioteksiden, skal ha tatt til orde for andre 

forretningsmodeller, f.eks. en lisens pr. bok. 

 

En tredje innvending mot ordningen har vært at de drm-beskyttelser som er lagt inn mot fildeling, 

har gjort det vanskelig for lånerne å overføre filene. For kjøpere av e-bøker er drm-beskyttelsen 

fjernet. Den svenske forleggerforeningen har uttalt at de frykter at e-bøker fra bibliotekene havner 

på illegale nettsteder for fildeling. 

                                                           
11

 www.svd.se/opinion/brannpunkt/e-bocker-odesfraga-for-bibliotek_5890239.svd 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/e-bocker-odesfraga-for-bibliotek_5890239.svd
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5.1.2 E-bokutredningen 

For å få underlag for videre beslutninger om bibliotek og e-bøker tok Kungliga biblioteket (KB) og den 

svenske bibliotekforeningen initiativ til en e-bokutredning som ble publisert i september i fjor med 

tittelen När kommer boomen?.  En hovedkonklusjon i utredningen er at situasjonen for øyeblikket er 

nokså låst på det svenske e-bokmarkedet. Aktørenes interesser står mot hverandre. Den trykte boka 

fungerer bra, og det savnes incitamenter og strukturer for å kunne utvikle det svenske e-

bokmarkedet. Med strukturer menes bl.a. en kritisk masse av titler sammen med 

forretningsmodeller og leseverktøy som gir enkel tilgang for alle til en akseptabel kostnad. I disse 

strukturene inngår også en ny rolle for bibliotekene. 

 

Løsninger, finnes de? 

Utredningen peker på en del løsninger på problemene knyttet til hhv. e-bokmarkedet og 

bibliotekenes rolle i dette. De tekniske barrierer for leserne vil bli mindre etter hvert som leseverktøy 

blir allemannseie. Økende etterspørsel vil gjøre det mer interessant å digitalisere eldre titler. Det vil 

bli et press på så vel produsenter som distributører og bibliotek til å omfordele ressurser fra p- til e-

bøker. Bibliotekene har en rolle i e-bokstrukturen, men den må utformes. Folkebibliotekene må 

omstruktureres og finne en ny rolle i det digitale samfunnet, men hvordan dette skal gå til og hvilke 

ressurser som kreves må utredes videre. 

 

Hva kan Kungliga biblioteket gjøre? 

Utredningen mener at KB kan bidra med følgende i den videre utviklingen: 

 Skape forutsetninger for møter mellom aktører på e-bokområdet 

 Bidra med kompetanse når det gjelder konsortiedannelser, og være en aktiv part i 

utformingen av nye forretningsmodeller 

 Stimulere digitalisering i samarbeid med andre aktører på e-bokområdet, og sørge for 

standarder for digitale formater 

 Ivareta en samlet katalog der e-bøker og eldre digitaliserte bøker kan søkes fram og 

presenteres på en hensiktsmessig måte 

 Utvikle samordnede initiativ for å fremme open access-publisering av vitenskaplige 

monografier 

Utrederne konkluderer med at e-bokboomen vil komme, og spørsmålet om hvordan denne 

omstillingen skal finansieres blir et viktig framtidsspørsmål for bibliotekene. 

 

I februar i år kunngjorde Svensk Biblioteksforening at foreningen har nedsatt en arbeidsgruppe 

sammen med den svenske forleggerforeningen. Målet er at gruppen i løpet av våren skal lage et 

forslag til løsning for salg av e-bøker til bibliotekene og utlån fra bibliotekene. 

5.2 Danmark 
Utviklingen i Danmark har inntil det siste vært relativt lik den svenske. Som det første danske 

introduserte Randers bibliotek utlån av e-bøker i 2002. I perioden 2001-2007 var Randers bibliotek 

nasjonalt ressurssenter (DRC) for e-bøker med støtte fra Biblioteksstyrelsen.  

 

 



14 
 

5.2.1 Ebogsbibliotek.dk og Ebib.dk 

Lenge fantes det to e-bokssystemer for danske bibliotek: 

 Ebogsbibliotek.dk var samme type ordning som den svenske og utviklet av DRC og firmaet 

Elib, som også driver den svenske ordningen. 

 Ebib.dk ble åpnet i 2008 av DBC (den danske biblioteksentralen) og senere overtatt av 

firmaet Publizon. 

Begge disse systemene har vært tilgjengelige fra hjemmesidene til danske bibliotek, men de er nå 

erstattet av en ny portal. 

5.2.2 eReolen.dk 

I 2011 bevilget danske myndigheter v/Styrelsen for bibliotek og medier 1,2 mill. kr. til 

Folkebibliotekernes e-bogs projekt12. Prosjektet ledes av Århus kommunes biblioteker, og det har 

tidsramme ut 2012. Målet med prosjektet er å sikre bibliotekene et bærekraftig og holdbart e-

boktilbud - et attraktivt, plattformuavhengig tilbud, som skal kunne integreres i bibliotekenes 

brukergrensesnitt, bygge på open source og på sikt inngå i Danskenes digitale bibliotek. Prosjektet ble 

presentert på Kunnskapsorganisasjonsdagene 2012 ved Høgskolen i Oslo og Akershus13. Bak 

prosjektet står en bred gruppe av samarbeidsparter; de seks sentralbibliotekene, tre større 

folkebibliotek, to store forlag og to systemleverandører. Prosjektet er inndelt i tre hovedspor: 

forretningsmodeller, teknikk og formidling.  

 

En milepæl i prosjektet ble nådd med lansering av portalen eReolen.dk14 i november i fjor. Denne er 

basert på en rammeavtale som er framforhandlet i prosjektet og som alle folkebibliotek og rundt 75 

danske forlag har sluttet seg til. 

 

Mye av funksjonaliteten i eReolen.dk er den samme som en fant i de tidligere danske løsningene og 

som en har i Sverige, men gjennom prosjektet får en anledning til å prøve ut en rekke tiltak. 

Bibliotekene betaler fortsatt pr. utlån, men det vil bli differensierte priser basert bl.a. på titlenes 

alder og antall utlån. Alle e-bøker skal stilles til rådighet fra de deltakende forlagene. I følge ulike 

danske biblioteknettsider var 2200 titler tilgjengelig pr. januar i år. Det er integrasjon med lokale 

bibliotekkataloger og lokale grensesnitt, men også mot Litteratursiden.dk. Teknologien bygger bl.a. 

på det danske TING-konceptet15, en databrønn som etter hvert skal  danne grunnlag for Danskenes 

digitale bibliotek. 

 

I tillegg til å finansiere prosjektet har staten også gått inn med 1 mill. kr. til kjøp av innhold. I den 

sammenheng er det også verdt å merke seg at det danske kulturdepartementet og KL (Kommunernes 

Landsforening) nylig inngikk en samarbeidsavtale om Danskenes digitale bibliotek. Denne innebærer 

en felles infrastruktur, et innkjøpssamarbeid og en organisatorisk ramme for samarbeidet16. 

 

                                                           
12

 http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/folkebibliotekernes-e-bogs-projekt 
13

 www.hioa.no/eng/Om-HiOA/Fakultet-for-samfunnsfag/Institutt-for-arkiv-bibliotek-og-
informasjonsfag/Kunnskapsorganisasjonsdagene-2012 
14

 ereolen.dk 
15

 www.ting.dk 
16

 kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/2012/februar/aftale-om-danskernes-digitale-bibliotek-i-hus 
 

http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/folkebibliotekernes-e-bogs-projekt
http://www.hioa.no/eng/Om-HiOA/Fakultet-for-samfunnsfag/Institutt-for-arkiv-bibliotek-og-informasjonsfag/Kunnskapsorganisasjonsdagene-2012
http://www.hioa.no/eng/Om-HiOA/Fakultet-for-samfunnsfag/Institutt-for-arkiv-bibliotek-og-informasjonsfag/Kunnskapsorganisasjonsdagene-2012
https://ereolen.dk/
http://www.ting.dk/
http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/2012/februar/aftale-om-danskernes-digitale-bibliotek-i-hus/
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eReolen.dk har blitt møtt med en del kritikk. Til tross for differensierte priser er det fortsatt mange 

på bibliotekområdet som synes prisen pr. utlån er for høy. Man spør hvorfor ikke staten selv har 

forhandlet i stedet for å overlate det til en prosjektgruppe. Portalen har også blitt kritisert for å 

inneholde en «kjøp-knapp», men denne funksjonaliteten er ennå ikke iverksatt. Man mener også at 

portalen profilerer bestselgerne. 

5.3 Finland 
De finske bibliotekmyndighetene rapporterer høsten 2011 at man ikke har kommet særlig langt med 

e-bøker i finske bibliotek. Bibliotekene kjøper e-bøker i noen utstrekning. De tospråklige bibliotekene 

kjøper svenske e-bøker fra Sverige mens det finske tilbudet er ganske lite da forlagene har satset lite 

så langt. 

Det er imidlertid grunn til å merke seg to større finske prosjekter. eReading-prosjektet17, som startet i 

2010, er del av det store NextMedia-prosjektet. Fra NextMedia-prosjektets engelske nettsider18 er 

følgende tekst hentet om målet med delprosjektet eReading: 

 “ The objective is to create a content- and consumer-oriented method for distributing 

 chargeable newspaper, magazine and book content on electronic reading devices. User 

 orientation, engaging media experience, ease of use and ample selection of content are basic 

 requisites. The project will generate a market and a basis for ecosystems providing new types 

 of commercial products and services and for internationally scalable business models.” 

Helsingfors stadsbibliotek, som er sentralbibliotek for de finske folkebibliotekene, representerer 

folkebibliotekene i eReading-prosjektet. Tanken er at bibliotekene i samarbeid med forlag og 

forfattere skal fremme tilbudet av finske e-bøker og gjennom å tilby e-bøker på bibliotekene, 

samtidig som forlagene når nye kundegrupper for  sine e-publikasjoner. Modellen krever at man kan 

samarbeide om prissetting, avtale- og bruksvilkår samt tekniske løsninger som tilfredsstiller alle 

parter. Rådet för de allmänna biblioteken, som sentralbiblioteket deltar i, har en arbeidsgruppe som 

skal produsere et forslag til modell i løpet av 2012 gjennom prosjektet Elektroniska innehåll till 

biblioteken. 

5.4 USA 

5.4.1 E-bokmarkedet 

USA er det land der e-bokmarkedet er mest utviklet, og forskjellene mellom det amerikanske og de 

europeiske markedene er store. Utredningen Til bokas pris (Rønning et al. 2012) registrerer at i USA 

mener mange at man har nådd et veiskille for e-bøker og digital publisering, mens digital publisering 

og e-boksalg i Europa virker fortsatt å være i en tidlig fase (s. 25). Utredningen sier også at oppdatert 

og pålitelig statistikk for e-bokomsetning er vanskelig å finne. Et nylig anslag er at e-bøker innen 

voksen skjønnlitteratur i USA utgjorde 13,6 prosent av omsetningen i 2010. Det høyeste anslaget fra 

e-boksalg i Europa er fra Storbritannia med 3-6 prosent (s. 124). Den amerikanske 

forleggerforeningen kunngjorde i fjor sommer at inntektene av nettsalg av e-bøker nesten er på nivå 

med paperbacks og innbundne bøker19. Avisen USA Today rapporterte i januar at 42 av de 50 første 

                                                           
17

 www.biblioteken.fi/sv-FI/aktuellt_i_branschen/arkivet/meddelanden/aktuellt/biblioteken-med-i-ereading-
projektet 
18

 hwww.nextmedia.fi/5924863/en/read/Next_Media_Programme_structure?history=8662400 
19

 www.publishers.org/press/38 

http://www.biblioteken.fi/sv-FI/aktuellt_i_branschen/arkivet/meddelanden/aktuellt/biblioteken-med-i-ereading-projektet
http://www.biblioteken.fi/sv-FI/aktuellt_i_branschen/arkivet/meddelanden/aktuellt/biblioteken-med-i-ereading-projektet
http://www.nextmedia.fi/5924863/en/read/Next_Media_Programme_structure?history=8662400
http://www.publishers.org/press/38
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amerikanske bøkene på bestselgerlisten solgte flere e-bøker enn p-bøker i uken etter jul20. Prisen på 

ei e-bok i USA skal grovt sett være halvparten av prisen for papirboka (Olsen 2009). 

 

Forklaringen på at det har gått fort i USA er lesebrettet Kindle som ga lett tilgang til å kjøpe bøker fra 

Amazon. Bokhandlerne i USA har dessuten satset på å skape et marked. Barnes & Noble, USAs 

største bokhandlerkjede, har lagt ut 700 000 titler som e-bok hvorav 500 000 gratis (titler som har 

falt i det fri) (Olsen 2009). Flere bokhandlerkjeder i USA har utviklet egne lesebrett for å låse kunden 

til proprietære løsninger. Når Amazon nå har åpnet sin bokhandel for andre lesebrett enn Kindle, har 

kanskje tiden gått fra slike løsninger. 

 

I amerikansk akademia er det flere eksempler på større kollektive stasinger fra forlag. Books at JSTOR 

er et slikt eksempel der JSTOR skal brukes av ni store universitetsforlag til å gjøre nye og eldre bøker 

digitalt tilgjengelig våren 2012 (UH-nett Vest 2011). 

5.4.2 Bibliotek 

Som i Norge strever også de amerikanske folkebibliotekene med å posisjonere seg i forhold til e-

bøker. Organisasjonen COSLA (Chief Officers of State Library Agencies), som er en nasjonal 

sammenslutning for organisasjoner som jobber med bibliotekutvikling på delstatsnivå i USA, 

publiserte sommeren 2010 en undersøkelse som oppsummerer hovedutfordringene. Det 

opprinnelige utgangspunktet for undersøkelsen var å se på muligheten for å utvikle et lesebrett 

spesielt beregnet for bibliotekutlån. Underveis i prosjektet endret man fokus til å se mer generelt på 

muligheter for bibliotekene. 

 

Rapporten består av to hoveddeler. Den første hoveddelen oppsummerer intervjuer med ti 

bibliotekledere, og disse peker på fem hovedutfordringer: 

 legge til rette for lån og utprøving av lesebrett i folkebibliotek 

 gjøre det lettere å oppdage og få tilgang til e-bøker fra bibliotek 

 utvikle tilgang til e-bøker gjennom nasjonale avtaler, og skape forståelse lokalt for verdien av 

nasjonalt samarbeid 

 bruke forhandlingsmakt overfor forleggere og leverandører i spørsmål om pris, lisenser, 

opphavsrett og lignende 

 overgangen fra biblioteket som innholdsleverandør til rom for sosial interaksjon omkring 

læring og levende litteratur 

Den andre hoveddelen av rapporten oppsummerer intervjuer med eksterne eksperter om bibliotek 

og e-bøker. Deres hovedanbefalinger er at bibliotekene må utnytte sin markedsmakt overfor 

forleggere og leverandører, bibliotekenes e-bøker må være lett tilgjengelig på nettet gjennom ett 

punkt, det må dokumenteres sammenhenger mellom bibliotekbruk og bokkjøp, bibliotekene må 

engasjere seg i opphavsrettdebatten, og de må legge til rette for ny bruk av bibliotekrommet. 

 

I mange amerikanske folkebibliotek er utlån av e-bøker godt etablert. I følge New York Times  

opplyser American Library Association at 67 prosent av folkebibliotekene i USA tilbyr tilgang til e-
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 www.usatoday.com/life/books/news/story/2012-01-09/ebooks-sales-surge/52458672/1 

http://www.usatoday.com/life/books/news/story/2012-01-09/ebooks-sales-surge/52458672/1
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bøker21. New York Public Library har et bredt tilbud på sine nettsider, der brukerne får informasjon 

om tilgjengelige titler og om hvilke nettlesere som kan brukes og mulighet til å kjøpe boka. Men også 

i USA går debatten mellom bibliotek og forlag om forretningsmodeller. Den vanligste modellen synes 

å være eksemplarmodellen, altså én kopi/lisens pr. bruker. I mars i fjor annonserte e-

bokdistributøren OverDrive22 , som er den viktigste distributøren av e-bøker til amerikanske 

bibliotek, at forlaget HarperCollins vil endre sin 10 år gamle policy og innføre en øvre grense på 26 

utlån av nye titler23.  Deretter må biblioteket kjøpe på nytt. Flere av de store amerikanske forlagene 

tilbyr ikke e-bøker til folkebibliotek. 

 

Flere typer lesebrett gir tilgang til å låne e-bøker fra amerikanske bibliotek. Kindle åpnet for denne 

muligheten i september fjor og skal gi tilgang til e-bøker fra 11 000 bibliotek24. Amazon har senere 

lansert et tilbud der Kindle-brukere kan låne bøker fra et utvalg titler, uavhengig av bibliotek og 

basert på avtaler mellom Amazon og forlag25. 

  

                                                           
21

 www.nytimes.com/2011/09/22/books/amazons-kindle-to-make-library-e-books-available.html 
22

 www.overdrive.com 
23

 www.libraryjournal.com/lj/home/889452-264/harpercollins_puts_26_loan_cap.html.csp 
24

 www.nytimes.com/2011/09/22/books/amazons-kindle-to-make-library-e-books-available.html 
25

 www.wired.com/epicenter/2011/11/kindle-lending-library 

http://www.nytimes.com/2011/09/22/books/amazons-kindle-to-make-library-e-books-available.html
http://www.overdrive.com/
http://www.libraryjournal.com/lj/home/889452-264/harpercollins_puts_26_loan_cap.html.csp
http://www.nytimes.com/2011/09/22/books/amazons-kindle-to-make-library-e-books-available.html
http://www.wired.com/epicenter/2011/11/kindle-lending-library
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6 Noen aktuelle problemstillinger og utfordringer 
 

Som det ble understreket innledningsvis er dette notatet først og fremst en statusbeskrivelse. Det er 

derfor lagt mindre vekt på å analysere og drøfte utfordringer og å foreslå løsninger. Nedenfor følger 

likevel en kort gjennomgang av noen av problemstillingene og utfordringene bibliotekfeltet møter 

når det ønsker å formidle litteratur gjennom e-bøker. 

Rapporten Til bokas pris (Rønning et al. 2012) påpeker at de europeiske reguleringssystemene for 

litteratur i stor grad er fundert på boka som trykt medium og på en gitt produksjons- og 

distribusjonskjede bestående av forfatter, forlag, trykkeri, distributør, bokhandel og leser. Alle 

aktørene i denne kjeden har sine interesser. Når boka går over til bli et e-medium i stedet for et trykt 

medium, utfordrer det aktørene og deres interesser i større og mindre grad. Som aktører i dette 

systemet må bibliotekene også forholde seg til disse utfordringene siden de påvirker bibliotekenes 

rammebetingelser. 

6.1 Innhold 
Antall tilgjengelige titler til utlån i bibliotekene er for lavt, noe Buskerud-prosjektet har opplevd som 

særlig frustrerende. Prosjektet har erfart at det tar tid før e-boktitlene kommer på lånemarkedet, og 

som regel er det backlist-bøker som blir tilbudt.  

I tillegg er antallet norske e-bøker generelt lite, men det øker sakte. Samme situasjon finner en i de 

andre nordiske landene. 

Rønning et al. (2012) kommer inn på spørsmålet om den etablerte forlagsbransjen i Europa har 

tilstrekkelige incitamenter for å utvikle den digitale linjen (jf. beskrivelsen av situasjonen i Sverige i 

kap. 5.1.2), og hevder at de store aktørene i Europa for lengst har tatt denne utfordringen men at 

bærekraftige løsninger fremdeles er under utvikling. 

6.2 Økonomi 
Bibliotekene som gjør forsøk med e-bøker har i noen grad kjøpt e-boktilgang på toppen av 

eksisterende mediebudsjett, men i fortsettelsen må en regne med at penger til e-bøker må tas fra 

papirbokbudsjettet. I bibliotekøkonomien vil neppe parallelt innkjøp bli noen varig løsning, og 

brukerne bør ikke få noe dårligere totaltilbud.  

Den svenske utredningen understreker at folkebibliotekene kan bli tvunget til både budsjettmessige 

og organisatoriske omprioriteringer. 

6.3 Distribusjon 
Distribusjonskjeden for bøker omfatter mange aktører, og som nevnt innledningsvis i dette kapitlet, 

er den fundert på den trykte boka. E-bøker distribueres som filer, og spørsmålet er hvilken struktur 

som skal benyttes for slik distribusjon. 

I e-bokprosjektet til Kulturrådet skal Biblioteksentralen ta imot e-bøkene fra forlagene og sørge for å 

levere dem videre via bibliotekenes utlånssystem, og BS har i mange år hatt samme oppgave for de 

trykte kulturfondbøkene. Det bør imidlertid være interessant å vurdere andre løsninger, om e-bøker 

bør bli en permanent del av kulturfondordningen, for ikke å snakke om i forhold til kjøp av e-bøker. 
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NB har vært i dialog med Bokdatabasen26 for å få til et samarbeid om avlevering av e-bøker via denne 

basen. Målet er at Bokdatabasen blir distributør for pliktavlevering av e-bøker utgitt av forlag 

tilknyttet dem. En er i en testfase med utvalg av bøker utgitt av Cappelen Damm og Gyldendal. Før 

avlevering kan settes i drift må forlagene informeres og akseptere at avlevering skjer via 

Bokdatabasen. Det kan også være forlag som ikke ønsker å levere via Bokdatabasen. 

Et annen form for distribusjon er den som skal skje fra biblioteket til leseren gjennom et 

utlånssystem. Pr. i dag mangler en infrastruktur for å låne e-bøker gjennom nedlasting fra norske 

folkebibliotek. To løsninger er i bruk, den ene gjennom Buskerud-prosjektet i samarbeid med 

Cappelen Damm/Digitalbok, og den andre er Biblioteksentralens BS Weblån. I Bok og Bibliotek 

04/2011 (s. 52-54)27 framgår det at biblioteksystemet Bibliofil vil innlemme muligheten til å låne ut e-

bøker i sin løsning når muligheten til utlån kommer. 

Som deltaker i Kulturrådets e-bokprosjekt skal Nasjonalbiblioteket utvikle en løsning for å låne ut e-

bøker gjennom Depotbiblioteket. Denne diskusjonen vil basere seg på plattformen til NB Digital. 

Lånere kan bestille fra NB men må laste ned via sitt lokale bibliotek. Med dette vil NB høste 

erfaringer med teknologiske løsninger, etterspørsel og verktøy som kan være nyttig for vurdering av 

valg for permanente løsninger.  

6.4 Utlånsmodell 
Et hoveddilemma i e-bokspørsmålet er valg av utlånsmodell. To hovedmodeller synes å være 

rådende: 

 Eksemplarmodellen: Denne tilsvarer utlånsordningen for papirbøker. Biblioteket kjøper inn et 

antall lisenser av hver tittel. Disse lånes ut til én låner av gangen. Når alle lisenser er utlånt, 

oppstår ventelister. 

 Lelemodellen: Denne innebærer at biblioteket betaler en sum for hvert utlån. Her utnyttes 

mulighetene i det digitale, det blir ingen ventelister, men prisen kan bli høy hvis 

etterspørselen er stor og det ikke legges begrensninger. 

En kan også tenke seg modeller som består av ulike kombinasjoner av de to hovedmodellene, f.eks. 

et maks. antall parallelle utlån av bestselgere og betaling per utlån for mindre etterspurt materiale. 

Spørsmålet om utlånsmodell handler om å finne ut hvordan brukerne agerer på e-bokmarkedet og 

om å finne den riktige balansen mellom salg og utlån. 

6.5 Formidling 
En av utfordringene er at e-bøkene ikke innlemmes i samlingene på vanlig vis, men ligger som filer 

hos en leverandør/distributør. Kanskje vil filene bare være tilgjengelig for et avgrenset tidsrom 

avhengig av avtale. Samtidig gir dette en mulighet for bibliotekene til å skape mer dynamiske 

samlinger. Det er bare Nasjonalbiblioteket som har et ansvar for bevaring i et evighetsperspektiv. 

Uforutsigbarhet hos innholdsleverandørene er også en utfordring i den fasen en er inne i. Forlagene 

holder titler tilbake eller innfører begrensinger på utlån, slik som i Sverige. Når bokleverandørene 

tilbyr pakkeløsninger, skaper det utfordringer både for formidling og innkjøp. 

                                                           
26

 www.bokbasen.no 
27

 http://www.bokogbibliotek.no/images/stories/pdf_2011/BOB-nr4-2011-web.pdf 

http://www.bokbasen.no/
http://www.bokogbibliotek.no/images/stories/pdf_2011/BOB-nr4-2011-web.pdf
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For bibliotekene blir det viktig å markere forskjellen på bibliotek og nettbokhandel i formidlingen av 

e-bøker. Løsningene i våre naboland har blitt kritisert for å være for like bokhandlerne i profilering av 

e-bøkene. Til bokas pris (Rønning et al. 2012) hevder at bestselgersalget blir forsterket gjennom 

nettbokhandlene og ikke bidrar til ”long tail-effekten” (s. 123).  Den samme rapporten poengterer at 

bibliotekene kan bistå forlagene i å etablere et marked for digital litteratur. 

Felles løsninger for litteraturformidling på nett kan være en del av svaret. I Danmark har som nevnt 

staten og kommunesektoren gått sammen om en avtale for felles digital formidling, og portalen 

eReolen.dk er integrert med den nasjonale Litteratursiden.dk. Samtidig er det lagt til rette for 

integrasjon mellom de nasjonale løsningene og de lokale grensesnittene. 

6.6 Felles talerør 
Mange ønsker en entydig stemme fra biblioteksiden som kan stille krav og forklare for resten av 

bokbransjen hva som er viktig for bibliotekene. Dette ønsket har kommet til uttrykk både i Buskerud-

prosjektet og i diskusjonen om et prosjekt om e-bøker og innkjøpsordningen. NBFs e-bokutvalg er 

resultat av dette, men mange ønsker at Nasjonalbiblioteket skal ta et utvidet ansvar. Nasjonale 

avtaler eller lisenser, teknisk infrastruktur og felles løsninger for formidling er de områdene som er 

mest nevnt.  
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