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Definitioner och notiser 

•	 Med	kurslitteratur	eller	kursböcker	menas,	där	statistik	redovisas,	litteratur som 
är framtagen för program och kurser på högskole- och universitetsnivå. I intervjuer 
med studenter bör dock begreppen tolkas som litteratur som används inom kur-
ser och program. 

•	 Olika	typer	av	kompendier	återfinns	ofta	på	litteraturlistor	för	kurser,	och	inbe-
grips i vissa fall i begreppet kurslitteratur i denna rapport. I allt väsentligt räknas 
de	dock	inte	in	i	begreppet	vad	gäller	frågorna	i	enkätundersökningen,	även	om	
exempelvis litteratur från Studentia.se ligger i gränslandet mellan e-bok och kom-
pendium.

•	 Med	e-bok	menas	här	en förlagsutgiven bok som är lagrad digitalt. Kompendi-
er,	lärarskriven	referenslitteratur	och	liknande	som	lagras	i	digital	form	är	inte	
att	betrakta	som	e-böcker	inom	ramen	för	denna	rapport,	men	behandlas	likväl	
inom vissa avsnitt.

•	 Mycket	fakta	om	e-böcker,	vad	gäller	format,	kopieringsskydd	och	allmän	utgiv-
ning utelämnas eftersom den av SvF nyligen släppta rapporten E-boken – lätt att 
göra, svår att sälja noga behandlar dessa ämnen.

•	 Google-avtalet	och	allt	som	därmed	inbegrips	utelämnas	eftersom	detta	bevakas	
på andra sätt av SvF och branschen i allmänhet.

Faktainsamling

För arbetet med denna rapport har ett antal intervjuer och mer informella samtal 
genomförts	med	personer	vid	förlag,	universitet,	universitetsbibliotek	och	inom	
handeln. Förutom detta baseras delar av rapporten på en enkätundersökning som 
genomfördes	under	maj	2009,	vilken	nämns	ytterligare	nedan.	Statistik	har	inhäm-
tats	från	olika	källor,	däribland	Statistiska	Centralbyrån	(SCB),	Centrala	Studiestöds-
nämnden	(CSN)	och	Föreningen	Svenska	Läromedel	(FSL).	Där	statistik	behandlas	i	
rapporten,	nämns	också	varifrån	den	hämtats.	

Om anonymitet

Hela	undersökningen	från	maj	2009	(med	förlängning	genom	djupintervjuer	under	
hösten)	har	genomförts	under	löfte	om	anonymitet.	Här	inkluderas	förutom	studen-
ter också vissa av de lärare som har intervjuats. 

Vad gäller handlare och förlag har ett flertal uttryckt önskemål om att denna rap-
port	inte	skall	specificera	deras	strategier,	försäljningsstatistik	och	liknande.	Av	denna	
anledning	har	rapporten	en	generaliserande	ton,	vilket	inte	kan	ses	som	ett	problem	
då syftet är att göra en helhetsanalys av ett affärsområde. Vissa personer nämns ändå 
vid namn och har självklart givit sin tillåtelse till detta.
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Detta	första	kapitel	kommer	till	största	delen	att	handla	om	siffror.	Dels	om	statistik	
som relaterar till den svenska kursboksutgivningen; försäljning av kurslitteratur och 
läromedel	i	stort	och	antal	studerande	vid	landets	högskolor	och	universitet.	Dels	om	
studenten	som	ekonomisk	varelse,	och	vad	som	kan	påverka	denne	i	inköpsvanorna	
kopplade till kurslitteratur.

Svårigheten med att försöka genomföra en nulägesbeskrivning med så många 
inblandade	parametrar	är	att	olika	aktörer	för,	bearbetar	och	inte	minst	redovisar	sta-
tistik på olika sätt. Följaktligen innehåller en beskrivning av denna typ kompromisser 
och	begränsningar,	vilka	diskuteras	och	redovisas	under	respektive	avdelning.

Målsättningen med att analysera denna statistik är inte att ge en absolut sanning 
i	siffror	och	tal,	utan	att	med	hjälp	av	statistiken	kunna	visa	på	vissa	trender	och	för-
hoppningsvis dra slutsatser därav. 

All	statistik	som	redovisas	nedan	är	från	yttre	källor,	bland	annat	CSN	och	SCB	
(fullständiga	förteckningar	redovisas	tillsammans	med	statistiken),	undantaget	de	
avsnitt	som	beskriver	studenters	attityder.	De	siffror	som	redovisas	här	är	resultatet	
av en attitydundersökning som genomfördes på Linköpings universitet under maj 
2009,	med	syftet	att	försöka	kartlägga	studenters	vanor	och	preferenser	vad	avser	
inköp av kurslitteratur. Undersökningen genomfördes i två steg – en enkätunder-
sökning	med	250	svarande	och	ett	antal	djupintervjuer,	där	djupintervjuerna	sedan	
har kompletterats med svarande från andra universitet under hösten 2009. På grund 
av det låga antalet respondenter och det lokala klientelet kan undersökningen inte 
på	något	sätt	ses	som	allmängiltig,	men	säger	oss	ändå	förhoppningsvis	något	om	
rådande attityder hos studenter. Jämförelser med andra studier som tangerar vissa 
av frågorna i undersökningen antyder också att svaren till stor del faktiskt är repre-
sentativa.

Försäljning av svensk kurslitteratur sedan 2000

Statistiken i detta avsnitt kommer dels från Föreningen Svenska Läromedel och dels 
från	Statistiska	Centralbyrån.	Målsättningen	har	varit	att	påvisa	hur	försäljningen	av	
kurslitteratur	har	utvecklats	mellan	åren	2000	och	2008,	något	som	snabbt	visade	sig	
svårt.

Många av de förlag som ger ut kurslitteratur är beroende av just denna utgivning 
och	är	därför	ovilliga	att	lämna	ut	statistik.	Detta	märks	inte	minst	då	FSL,	som	årligen	
publicerar	statistik	för	sina	medlemmars	försäljning,	sedan	2007	inte	redovisar	sta-
tistik	för	litteratur	ämnad	för	universitet	och	högskolor.	Anledningen	är	att	en	av	de	
största	aktörerna	(Studentlitteratur)	avslutade	samarbetet,	varefter	de	övriga	förlagen	
med utgivning inom detta område ansåg att statistiken inte längre kunde anses vara 
anonymiserad.	Den	beskrivning	som	redovisas	nedan	är	därför	en	studie	över	FSL:s	
medlemsförlags	sammanlagda	försäljning	mellan	åren	2000	och	2006	(vilka	förlag	
som	inbegrips	redovisas	år	för	år	i	slutet	av	rapporten	under	”Om	statistiken”).

Nulägesbeskrivning
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Vad gäller möjliga fel och kompromisser kan noteras att de FSL-medlemmar som 
bidrar	med	statistik	har	förändrats	över	tiden.	Den	enda	förändring	som	är	av	större	
betydelse för utgivning av litteratur för högskolor och universitet är dock från 2001 
till	2002,	då	Norstedts	Juridik	tillkommit	från	en	redovisning	till	nästa.	Det	bör	också	
nämnas att samtliga förlag som ger ut kurslitteratur inte är representerade i denna 
undersökning,	men	tillräckligt	många	för	att	rättvist	kunna	åskådliggöra	utveck-
lingen.	Det	förlag	som	kan	antas	ha	störst	inverkan	på	statistiken	genom	sin	frånvaro	
är SNS.

Av	statistiken	tycks	framgå	att	försäljningen	av	kurslitteratur	generellt	och	oavsett	
inflationen	har	ökat	sedan	år	2000.	Detta	oaktat	hur	stor	skillnad	inkluderandet	av	
Norstedts	Juridik	innebar	2002.	Försäljningen	fortsatte	att	öka	åren	2002–2003,	och	
antar sitt högsta värde år 2006 med toppnoteringen 269 199 Tkr. 

Värt	att	notera	är	också	en	nedgång	i	försäljningen	under	åren	2004	och	2005,	där	
den inflationsjusterade försäljningen faktiskt är lägre än den var under 2002. 
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Försäljning av kurslitteratur

Försäljning av kurslitteratur i 2000 års priser 
(uträknat från KPI enligt SCB)

2000                 2001                 2002                 2003                2004                2005                 2006

Tusental kronor exkl. moms

Diagram 1. Försäljningsutveckling inom området Högskola hos FSL:s medlemmar under åren 
2000-2006

Källa:	Föreningen	Svenska	läromedel	(mer	specifikt	deras	årliga	rapporter	med	försäljningsstatistik)
Notis:	Inflationsjusteringen	är	gjord	genom	att	beräkna	om	försäljningsstatistiken	från	FSL:s	medlemsförlag	med	
förändringar	i	konsumentprisindex.	KPI	har	hämtats	från	Statistiska	Centralbyråns	statistikdatabas,	avdelningen	
”Priser	och	konsumtion”,	underavdelning	”Konsumentprisindex	(KPI)”,	data	”Konsumentprisindex	(KPI)	totalt,	
fastställda	tal	(två	decimaler),	1980=100.	Månad	2006M01-2009M10”.



9

NUlägESBESKRIVNINg

Antal studenter under 2000-talet

En av de faktorer som kan antas påverka försäljningen av kurslitteratur mest är för-
stås antalet presumtiva köpare. Eventuella samband mellan antalet studenter och 
försäljning	av	kurslitteratur	kommer	att	diskuteras	senare,	dock	följer	nedan	ett	dia-
gram över antalet studenter vid högskolor och universitet under åren 2000–2008 
(källa	SCB).

Antalet	studerande	har,	likt	försäljningen	av	kurslitteratur,	ökat	vid	en	direkt	jäm-
förelse mellan år 2000 och 2006. Även i denna statistik syns en minskning under åren 
2004	och	2005,	men	också	under	2006,	då	försäljningen	av	kurslitteratur	som	bekant	
ökade.

Även	om	försäljningsstatistiken	inte	finns	kartlagd	för	de	senaste	två	åren,	kan	vi	
notera	att	antalet	studenter	åter	ökar.	Både	personal	vid	universitet	och	CSN	säger	
sig	märka	att	det	generellt	är	fler	sökande	under	lågkonjunktur,	varför	antalet	stude-
rande kan antas fortsätta öka även under 2009 och 2010.

Statistiken	över	antal	studenter	har	en	viss	felmarginal,	då	statistiken	är	insamlad	
på ett sådant sätt att en student som är inskriven vid flera högskolor räknas flera 
gånger.	Detta	leder	till	att	siffrorna	blir	en	aning	överdrivna	(vid	stickprovsjämförel-
ser	med	andra	källor	för	vissa	år,	däribland	Högskoleverket	och	studentkårer,	rör	det	
sig	om	differenser	mellan	5	och	10	%)	och	detta	bör	därför	inte ses som en absolut till-
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Diagram 2. Antal studerande vid högskola och universitet under åren 2000–2008

Källa:	Statistiska	centralbyrån,	mer	specifikt	Statistiska	Centralbyråns	statistikdatabas,	avdelningen	”Utbildning	
och	forskning”,	underavdelning	”Studenter	och	examina	i	högskoleutbildning	på	grundnivå	och	avancerad	nivå”,	
data	”Antal	studenter	i	högskoleutbildning	på	grundnivå	och	avancerad	nivå	efter	universitet/högskola,	område/
ämne,	kön	och	ålder.	Läsår	1993/94–2008/09”.
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förlitlig statistik om det enda syftet är att utröna exakt antal studenter för ett givet år – 
snarare visar diagrammet på trenden för minskningar och ökningar bland studenter. 
Dock	är	SCB	den	källa	som	erbjuder	bäst	underlag	för	en	jämförelse	över	tiden,	och	
då en student som är inskriven vid flera högskolor måste ses som en potentiell köpare 
av	kurslitteratur	för	samtliga	kurser	denne	är	inskriven	på,	passar	statistiken	också	
utmärkt för detta ändamål.

Samband mellan försäljning och antal studerande

För att undersöka eventuella samband mellan antalet studerande och försäljnings-
utvecklingen	av	kurslitteratur	används	ett	index	med	början	år	2002	(detta	för	att	på	
bästa	sätt	jämföra	med	samma	förlag	inbegripna	i	statistiken	för	samtliga	år).	Detta	
genomförs	så	att	värdet	för	år	2002	är	100,	och	en	ökning	på	7	%	till	år	2003	ger	ett	
värde	på	107.	Den	data	som	använts	är	antalet	studerande	vid	högskola	och	universitet	
enligt	SCB	(samma	som	ovan),	samt	försäljningsstatistiken	med inflationsjustering. 

Denna	uppställning	visar,	kanske	inte	helt	oväntat,	att	försäljning	av	kurslitteratur	
och	antal	studenter	till	viss	del	följs	åt.	Det	som	är	mindre	självklart	kan	sammanfat-
tas	i	två	punkter:

•	 Det	största	avsteget	från	ett	eventuellt	samband	är	år	2006,	då	studentantalet	fort-
satt	minskar,	men	försäljningen	av	kurslitteraturen	ökar	markant.

80

100

120

Försäljning av kurslitteratur (in�ationsjusterat, index år 2002)

Antal studerande (index år 2002)

20062005200420032002

Diagram 3. Indexerade värden för antal studerande och försäljning av kurslitteratur med basår 
2002

Källa:	se	diagram	1	och	2	(det	är	denna	statistik	som	har	använts,	men	indexerats,	varefter	de	satts	i	samma	
diagram).
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•	 Nedgången	i	försäljning	av	kurslitteratur	under	åren	2003–2005	följer	nedgången	
i	studentantal,	men	är	mycket	brantare.	Varje	student	tycks	alltså	påverka	försälj-
ningen väsentligt.

Teorier om försäljningsstatistiken

Det	råder	ingen	tvekan	om	att	vi	under	åren	2003	till	2005	kan	se	ett	klart	samband	
mellan variationerna i antal studenter och såld kurslitteratur. Vad som däremot bör 
diskuteras	är	de	punkter	som	nämns	ovan.	Angående	hur	mycket	varje	student	påver-
kar	försäljningen	bör	ännu	en	parameter	läggas	till,	nämligen	hur	mycket	varje	stu-
dent	spenderar	på	svenskproducerad	kurslitteratur	per	år	(av	de	förlag	som	bidragit	
med	statistik).	Denna	uppställning	är	gjord	i	fasta	priser	med	år	2000	som	basår.

I	diagram	4	återspeglas	det	förhållande	som	berördes	tidigare,	nämligen	att	anta-
let studenter påverkade försäljningen i vad som kan anses vara en anmärkningsvärd 
grad.	Det	framgår	också	att	de	summor	studenterna	spenderar	på	litteratur	från	de	
undersökta förlagen varierar mellan åren. Visserligen kanske det inte tycks anmärk-
ningsvärt att en student från ett år till nästa minskar sina inköp av svenskproducerad 
kurslitteratur	med	31	kr	(vilket	är	fallet	mellan	år	2003	och	2004),	men	för	att	sätta	
minskningen i ett annat perspektiv kan vi multiplicera den med de närmare 400 000 
studenter	som	fanns	vid	landets	högskolor	och	universitet	år	2004,	vilket	talar	om	att	
de	representerade	förlagen	på	denna	skillnad	förlorade	över	25	miljoner	kronor	(27	
miljoner	med	2004	års	priser).

Spenderade kronor per student kan mycket väl vara det viktigaste sambandet att 
studera,	eftersom	vi	här	ser	eventuella	förklaringar	till	både	den	branta	nedgången	
2003–2005,	och	den	ökade	försäljningen	under	2006.	Minskningen	i	såld	litteratur	
blev	större	än	ett	direkt	samband	mellan	såld	litteratur	och	antal	studenter,	eftersom	
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Krona per student spenderad på kurslitteratur

Diagram 4. Spenderade kronor på svenskutgiven kurslitteratur per student under åren 2002-
2006 (angivet i fasta priser)

Källa:	Se	diagram	1	och	2	(återigen	är	det	exakt	samma	statistik	som	används)
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de studenter som var inskrivna vid högskolor under åren 2004 och 2005 också spen-
derade mindre pengar på böcker än under 2003. På liknande sätt började studenter 
från år 2005 till 2006 spendera betydligt mer på kurslitteratur – den största årliga för-
ändringen	under	den	studerade	perioden.	Detta	kan	dock	bara	förväntas	förklara	en	
del	av	den	kraftiga	ökningen	i	försäljning	under	2006,	då	trendbrottet	är	så	kraftigt.

Några enkla förklaringar till resultatet ovan är att studenterna under de aktuella 
åren	valde	att	omprioritera	sin	ekonomi	och	köpa	färre	böcker,	att	kurserna	faktiskt	
hade färre böcker listade som kurslitteratur eller att begagnatmarknaden växte i och 
med	exempelvis	Blockets	ökade	popularitet	(något	som	inte	stämmer	överens	med	
en	ökning	av	försäljningen	år	2006).	En	annan	möjlig	och	mer	trolig	förklaring	är	
dock att ett flertal nya kurser och program kopplade till användandet av datorer 
startades	eller	växte	under	dessa	år.	Tv-spelsutveckling,	dataanimering	och	grafisk	
design är program som tillkom i flera städer och ökade drastiskt i antal sökande. Som 
exempel	kan	nämnas	dataspelsutveckling	i	Skövde,	där	antalet	sökande	fördubblades	
från	2002	till	2004	då	ca	800	sökte	programmet,	detta	trots	att	liknande	program	
under samma period startats på andra orter. 

Denna	typ	av	ämnen	saknade	vid	tillfället	i	princip	helt	och	hållet	svensk	litteratur,	
och därmed kan antas att åtminstone något tusental studenter tillkom inom nya data-
vetenskapliga	ämnen,	och	att	dessa	i	stort	sett	enbart	köpte	importerad	kurslitteratur.	
Flera universitet nämner också ökat intresse för enskilda kurser med smal humanis-
tisk	inriktning	som	kulturantropologi,	eller	ibland	hela	program	med	många	kurser	
av	denna	typ	(exempelvis	arkeologiprogrammet	på	Gotland	som	intressant	nog	star-
tade	2005	med	närmare	500	sökande).	I	ämnen	av	detta	slag	används	ofta	utländsk	
facklitteratur,	och	därmed	sker	inköpen	även	här	utanför	den	svenska	utgivningen.

Något många ansvariga vid universitet och institutioner också har nämnt är att 
studenter i början av 2000-talet förmodades bli mer benägna att ta till sig utländsk 
(framförallt	engelskspråkig)	litteratur.	Detta	samtidigt	som	utbredningen	av	internet	
och	amerikanska	filmer,	tv-serier	och	dataspel	innebar	en	större	exponering	av	eng-
elska,	och	samtidigt	som	antalet	studenter	som	visade	intresse	för	studier	och	praktik	
utomlands också ökade. Fler gymnasieelever än tidigare hade också möjligheten att 
läsa	så	kallade	internationella	linjer,	där	undervisningen	sker	till	största	delen	på	
engelska,	och	vid	vanliga	gymnasier	valde	allt	fler	att	ta	så	kallad	Cambridge-examen	
i	engelska.	Allt	detta	ledde	till	att	det	ansågs	enklare	att	välja	den	bok	som	ansågs	mest	
informationsrik,	utan	hänsyn	till	språket.	Utan	att	på	något	sätt	ge	sig	in	i	en	kvali-
tetsdiskussion är det enkelt att konstatera att kvantiteten engelskspråkig litteratur 
vida	överstiger	den	svenska	inom	så	gott	som	samtliga	ämnen,	och	det	är	möjligt	att	
även mer traditionella linjer på svenska högskolor använde sig av utländsk litteratur 
i	större	utsträckning	mellan	2003	och	2005,	även	om	det	inte	går	att	bekräfta	med	
säkerhet.

Vad gäller ökningen under 2006 finns ironiskt nog klara kopplingar till just detta 
resonemang. Ett flertal av de lärare som har intervjuats under arbetet med denna rap-
port	upplever	att	studenterna,	trots	tidigare	antaganden,	som	regel	har	blivit	sämre	
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på	att	ta	till	sig	engelsk	litteratur,	och	i	vissa	fall	har	universiteten	infört	som	policy	att	
ta med språket i avvägningen när kurslitteraturen väljs. Förutom en eventuell ökning 
i benägenhet hos universiteten att välja svensk litteratur framgår också att många 
precis börjat upptäcka att svensk litteratur faktiskt finns att tillgå för deras respektive 
ämne. Som exempel kan nämnas två statistiklärare som oberoende av varandra har 
uppgett att de nyligen upptäckt svenska böcker som motsvarar de krav de tidigare 
bara sett tillfredsställda av engelskspråkig litteratur. Utgivningen av svensk litteratur 
inom	nya	ämnen	är	ständigt	pågående,	och	enligt	statistik	från	FSL	gav	deras	med-
lemmar	ut	närmare	8700	läromedelsböcker	mellan	2002	och	2006,	där	högskole-
marknaden står för ca en femtedel av totalförsäljningen. Ett rimligt antagande är att 
ett antal av dessa böcker har börjat användas istället för utländsk litteratur inom såväl 
äldre ämnen som nya och mer datainriktade. Som exempel kan Grafisk Kokbok 3.0,	
utgiven	av	Bokförlaget	Arena,	nämnas.	Boken	är	en	helt	omarbetad	uppdatering	av	
en	något	daterad	föregångare	som	utkom	1998,	och	vann	Publishingpriset	som	bästa	
läromedel	2007.	Den	nyare	utgåvan	används	nu	inom	många	designinriktade	utbild-
ningar där den kompletterat eller ersatt framförallt amerikansk litteratur.

I takt med att svenska förlag kan erbjuda svenskspråkiga alternativ inom fler 
ämnesområden kommer sannolikt också krona spenderad på svensk litteratur per 
student att öka. I vilken utsträckning detta bidrog till en ökning i försäljning under 
2006,	trots	minskande	studentantal,	är	svårt	att	säga.	Däremot	har	både	intervjuerna	
och enkätundersökningen som genomförts inför denna rapport klargjort att kurslit-
teratur	på	svenska	är	något	som	efterfrågas,	vilket	berörs	mer	senare.

Från förlag till student

Vad är att betrakta som kurslitteratur?

Försäljningsstatistiken	ovan	erbjuder	som	bäst	en	halv	sanning,	då	det	även	om	samt-
liga svenska förlag hade varit representerade finns vissa tveksamheter om vad som 
räknas in i begreppet kurslitteratur. Under rubriken ”definitioner” anger jag vad som 
generellt	gäller	för	denna	rapport,	men	de	intervjuer	som	genomförts	visar	tydligt	
på att begreppet är flytande och att mängden kurslitteratur som säljs av förlagen för-
modligen är mindre än mängden kurslitteratur studenterna anser sig köpa.

Från förlagens sida definieras begreppet kurslitteratur genom olika varianter av 
förklaringen ”en bok som skrivits för att kunna användas inom en kurs eller ett pro-
gram	på	högskola	eller	universitet”,	där	återkommande	nyckelbegrepp	i	diskussionen	
är	”akademiskt	syfte”	och	”pedagogisk	vinkel”.	Dock	anser	vissa	att	fack-	och	kurslit-
teratur	bör	skiljas	åt	på	ett	tydligt	sätt,	medan	andra	menar	att	en	och	samma	bok	ofta	
kan fylla samma syfte och därmed räknas in i båda kategorierna. För förlagen är det 
vanliga	förhållandet	att	en	bok	definieras	som	kurslitteratur	när	den	produceras,	efter-
som syftet med att ta fram och ge ut boken är just att den skall användas inom kurser på 
högskolor	och	universitet,	och	ofta	skiljer	man	också	på	fack-	och	kurslitteratur.
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Definitionen	är	betydligt	enklare	från	studenternas	och	lärarnas	sida;	de	böcker	
som	står	på	kursernas	litteraturlistor	är	kurslitteratur.	Bland	dessa	böcker	hittas	inte	
bara sådant som är utgivet av förlagen i just detta syfte – bland exempel som dykt upp 
i intervjuer med studenter finns skönlitteratur som Orwells 1984 och klassiska poli-
tiska texter som Det Kommunistiska manifestet. Personligen har jag även haft nöjet att 
använda både Markström och Snickares Det finns en särskild plats i helvetet för kvin-
nor som inte hjälper varandra och serietidningsuppslagsboken History of DC Comics 
inom	ramen	för	mina	studier.	Att	fackböcker	kan	vara	samma	sak	som	kurslitteratur	
råder	det	således	ingen	tvekan	om	i	detta	led,	där	praktiskt	taget	vad	som	helst	kan	bli	
kurslitteratur,	förutsatt	att	den	ansvarige	läraren	anser	det	vara	lämpligt.

För	bokhandlarna	handlar	definitionerna	dels	om	prissättning,	där	definitioner-
na	skön-,	fack-	och	kurslitteratur	bland	annat	innebär	skillnader	i	påslag	och	rabatter.	
Vad	gäller	rabatteringar	av	kurslitteratur	finns	olika	lösningar,	där	internetbokhan-
deln	Bokia	exempelvis	bjuder	på	frakten	för	studenter	(och	därmed	krasst	sett	inte	
gör	någon	skillnad	på	vilka	böcker	som	beställs).	De	flesta	stora	kedjor	med	fysiska	
butiker har någon form av poängsamling där kurslitteratur inte skiljs från annan lit-
teratur,	och	således	innebär	många	handlade	böcker	retroaktiv	rabatt	oavsett	typ	och	
ämne. Hos enskilda mindre handlare löses definitionen kopplat till rabatter på andra 
sätt	–	Magnus	Nordling	på	Billingska	Bokhandeln	(Höör)	lämnar	rabatt	på	kurslit-
teratur där kravet helt enkelt är uppvisande av litteraturlista. 

Denna	utvikning	runt	definitionen	av	kurslitteratur	visar	att	begreppet	under	
produktionsfasen	förmodligen	är	kristallklart,	men	att	så	inte	alltid	är	fallet	hos	slut-
kunden.	Detta	kan	vara	värt	att	ha	i	åtanke	inte	minst	i	marknadsföring	mot	universi-
teten,	då	flera	böcker	som	inte	är	framtagna	för	att	vara	kurslitteratur	faktiskt	kan	bli	
aktuella för just det ändamålet. Resonemanget är också viktigt då det visar att antalet 
kronor som spenderas på kurslitteratur per student förmodligen är högre än vad sta-
tistiken	säger,	inte	bara	för	att	utländsk	litteratur	skall	läggas	till	utan	också	för	att	fler	
svenska böcker säljs utanför förlagens definition av kurslitteratur.

Universitetens beslutskedja

När de ansvariga vid institutionerna skall besluta om vilken litteratur som skall listas 
för	de	aktuella	kurserna	finns	flera	självklara	krav	som	måste	uppfyllas.	Böckerna	
måste förstås leda mot kursmålet och med hjälp av föreläsningarna vara pedagogiska 
nog för att studenterna skall kunna inhämta kunskap från dem.

Bortsett	från	detta	finns	andra	hänsyn	att	ta,	där	vissa	tycks	vara	gemensamma	för	
de	universitet	som	intervjuats,	medan	andra	varierar.	Något	som	är	kraftigt	återkom-
mande är att priset ses som viktig en faktor när litteraturen väljs. Ett fåtal institutioner 
har	en	målsumma	att	understiga,	medan	andra	helt	enkelt	försöker	hålla	nere	studen-
ternas kostnader. 

Olika lösningar för att kunna lista så många böcker som möjligt tillämpas för 
exempelvis filosofiska kurser där det potentiella urvalet av litteratur blir stort. Vid 
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statsvetenskapliga	institutioner	som	intervjuats	i	olika	städer,	uppger	samtliga	att	de	
för	många	kurser	väljer	ut	en	eller	ett	fåtal	huvudböcker,	för	att	sedan	lista	ytterligare	
ett fåtal som ”bredvidläsning”. En annan vanlig metod är att utöver huvudlitteraturen 
lista	ett	antal	böcker	och	dela	in	studenterna	i	grupper	runt	varsin	bok,	varefter	de	
redovisar för varandra.

Vad gäller språkliga preferenser varierar det mellan universiteten. Vid intervjuer 
med	programansvariga	för	politices	kandidatprogrammet	i	olika	städer,	menar	den	
ansvarige i Linköping att språket har mindre betydelse än exempelvis hur boken 
presenterar	och	förmedlar	det	man	önskar	att	kursen	skall	innehålla,	medan	dennes	
motsvarighet vid Lunds universitet har som uttalad målsättning att så många som 
möjligt av böckerna i de tidigaste kurserna skall vara på svenska. En lärare i stats-
vetenskap från Örebro universitet menar å sin sida att en stor del av den litteratur 
som	krävs	för	fördjupad	förståelse	bara	finns	på	engelska,	varför	man	kanske	väljer	
en	svensk	huvudbok,	medan	kompletteringslitteraturen	ofta	blir	engelskspråkig.	En	
annan	aspekt	som	nämns	kopplat	till	val	av	utländsk	litteratur,	framförallt	inom	sma-
lare	ämnesområden,	är	att	den	måste	vara	studenterna	garanterat	tillgänglig.	Här	
genomförs	ofta	en	snabbkontroll	antingen	med	förlag	eller	handlare	(ofta	närbelägna	
eller	internetbaserade)	för	att	tillse	att	böckerna	går	att	få	tag	på.

Återkommande vad gäller kvalitetsbedömningen är också att litteraturen på 
ett enkelt sätt skall kunna leda studenten vidare till fortsatta kurser. I vissa fall väljs 
böcker i ekonomi- och fysikkurser på grund av att de faktiskt kan användas för flera 
kurser,	och	i	andra	fall	handlar	det	om	hur	teoribildning	presenteras	och	hur	lätt	det	
är att gå från den aktuella boken till i princip vilken bok som helst i påföljande kurser. 
Rena	serier	med	böcker	upplevs	vara	relativt	ovanliga,	även	om	många	av	de	ansva-
riga	anser	att	det	vore	önskvärt.	Detta	då	det	skulle	förenkla	både	för	studenterna,	
som	lättare	kan	ta	in	informationen	om	de	vant	sig	vid	en	författare	och	dennes	stil,	
och för lärarna som på ett enklare sätt kan se vad de tidigare kurserna har presenterat 
och på vilket sätt. 

Vad	gäller	de	formeltunga	kurserna,	såsom	olika	fysik-	statistik-	och	teknologi-
program,	är	ställningstagandet	ofta	relativt	enkelt.		De	allra	flesta	av	de	tillfrågade	
menar att den bok som tar upp mest av det kursen skall förmedla och på det sätt 
som	tilltalar	läraren	mest	också	väljs,	oavsett	språk.	Böckerna	i	dessa	kurser	blir	för	
studenterna	oftast	formelsamlingar,	då	teorin	lärs	ut	under	föreläsningar.	Ofta	räcker	
det också i dessa kurser med en eller ett fåtal böcker.

Själva beslutet avseende litteraturlistan tas på de flesta av de intervjuade institu-
tionerna	enskilt	av	den	kursansvarige,	men	ofta	efter	diskussioner	med	inblandade	
lärare eller kursansvariga inom andra ämnen. Ett vanligt tillvägagångssätt är också 
att	ett	formellt	beslut	tas	av	en	styrelse	eller	nämnd,	men	även	detta	sker	med	förslag	
från	kursansvarig	eller	inblandade	lärare	som	underlag.	De	fall	där	störst	antal	lärare	
är inblandade i diskussionen är ofta tidiga kurser på program och inriktningar – detta 
för att säkerställa att litteraturen utgör en bra grund för alla de första kurserna. Läng-
den	på	beslutsprocessen	varierar	mellan	universiteten,	men	vanligen	pågår	någon	
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form	av	diskussion	och	process,	formell	eller	informell,	under	flera	månader.
	Universiteten	samverkar	inte	formellt	med	varandra,	men	då	litteraturlistor	ofta	

går att leta upp via kurshemsidor på internet säger sig ett flertal ha undersökt vad 
andra	universitet	använder	för	böcker,	dock	mer	av	nyfikenhet	än	för	att	söka	upp-
slag.	Vid	en	snabb	undersökning	av	den	inriktning	jag	själv	läser	(statsvetenskaplig),	
kan	konstateras	att	många	universitet	har	valt	samma	huvudböcker,	medan	komplet-
teringslitteraturen varierar. 

Kopplat till detta väcktes frågan om vad lärarna skulle anse om en central kurs-
boksdatabas,	där	samtliga	universitets	litteraturlistor	skulle	återfinnas.	Många	anser	
att	det	vore	intressant	och	möjligen	värdefullt,	men	ett	stort	antal	av	de	intervjuade	
svarar också att de ärligt talat förmodligen inte skulle använda den. 

När	beslutet	är	taget	distribueras	litteraturlistorna	till	studenterna,	men	också	till	
lokala bokhandlare och det fåtal kvarvarande så kallade boklådor som drivs av stu-
dentkårerna,	detta	för	att	medge	tid	till	beställning	för	både	studenter	och	handlare,	
då utländsk litteratur ofta är belagd med viss leveranstid.

Kompendier

Förutom böcker används kompletteringsmaterial som oftast går under beteckningen 
kompendier.	Detta	rör	sig	dels	om	material	som	lärarna	själva	har	producerat,	men	
också om kopierade avsnitt ur böcker.

Det	material	som	lärarna	själva	skriver	antas	rent	juridiskt	ha	producerats	inom	
tjänsten,	och	därför	utgår	generellt	ingen	ersättning	till	författaren.	Däremot	kostar	
ofta	dessa	kompendier	en	mindre	summa	när	de	säljs	på	universiteten	i	tryckt	form,	
där kostnaden skall täcka tryck- och administrationskostnader. På de flesta univer-
sitet	finns	dock	materialet	att	hämta	avgiftsfritt	via	kurshemsidorna,	med	motive-
ringen att studenten i dessa fall själv bekostar eventuella kostnader för utskrifter.

Kompendier som består av kopierade avsnitt ur utgivna böcker regleras av avtal 
mellan	universiteten	och	Bonus	Presskopia,	som	förmedlar	kopieringslicenser.	Avta-
let	bygger	på	ett	antal	regler	där	de	viktigaste	är:

•	 Kopierat	material	får	endast	vara	komplettering	till	obligatorisk	förlagsutgiven	
litteratur.

•	 Kopiering	får	endast	göras	av	max	15	%	eller	max	15	sidor	ur	ett	verk	(detta	kan	
utökas	med	ett	fåtal	sidor	om	kopieringen	gäller	ett	sammanhängande	avsnitt).

•	 Utskrift	från	digital	förlaga	får	göras	om	maximalt	15	sidor	(A4)	per	år	för	samma	
studenter.

•	 Universitetet/läraren	har	rätt	att	framställa	diabild	eller	elektronisk	kopia	i	pre-
sentationssyfte,	men	har	inte	rätt	att	lagra	digitala	kopior.

Kopiering sker på de flesta universitet genom att läraren uppdrar en kopieringsavdel-
ning eller mindre campusbutik att kopiera det antal kopior som krävs för en enskild 
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kurs. Ofta tas en avgift ut även för dessa kompendier för att täcka kopieringskost-
nader.	Avgifter	till	Bonus	Presskopia	betalas	av	universiteten,	och	Bonus	har	som	
uppgift att ersätta upphovsrättsinnehavaren. 

Studenten

Anskaffande av information

Information om vilken litteratur som är aktuell för respektive kurs delges oftast stu-
denterna i samband med upprop eller introduktion till kursen. I princip samtliga 
högskolor	och	universitet	har	också	någon	form	av	hemsida	för	kursen	på	internet,	
där litteraturlistan vanligen finns att tillgå.

Lunds universitets initativ 
”Mitt Kursbibliotek” är 
en vidareutveckling av de 
 digitala litteraturlistorna.
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Universitetet	i	Lund	har,	förutom	kurshemsidor,	valt	att	centrera	litteraturlistor	
och kompendier till en internetbaserad portal som kallas ”Mitt Kursbibliotek”. I por-
talen,	som	kan	nås	överallt,	kan	studenterna	söka	per	fakultet	och	kurs,	varefter	en	hel	
sida med litteraturlistor återfinns för kursen. Titlarna till böckerna på litteraturlistan 
är	länkar,	som	vid	klick	visar	lånestatus	på	universitetsbiblioteket,	och	alla	kompen-
dier	som	tillhör	kursen	finns	här	i	PDF-	eller	Word-format.	Förutom	kurslitteraturen	
och	kompendierna	finns	också	förslag	på	kompletteringslitteratur,	uppslagsverk	och	
liknande. Förutsatt att studenten antingen befinner sig på campus eller har loggat in 
med	användarnamn	och	lösenord,	kan	också	övriga	databaser	som	universitetet	har	
tillgång till nås via kursbiblioteket. Projektet med Mitt Kursbibliotek är ännu inte helt 
genomfört och vissa kurser saknas eller har inkomplett information. För de kurser 
där all information finns är dock resultatet imponerande.

Studentens ekonomi och köpkraft

Det	finns	många	svårigheter	med	att	försöka	framställa	en	bild	av	”den	genomsnitt-
lige studenten” vad gäller ekonomiska förhållanden. Genom att förlita oss till de kart-
läggningar som finns vad avser studenters ekonomi kan vi dock göra ett antal kvali-
ficerade	gissningar.	Denna	generella	statistik	är	inhämtad	från	CSN	(baserad	på	en	
enkätundersökning	genomförd	under	2007,	utgiven	under	2008):

•	 Tre	av	fyra	studerande	har	studiebidrag
•	 Varannan	studerande	har	studielån.
•	 Varannan	studerande	arbetar,	dock	i	begränsad	omfattning	(runt	40	timmar	per	

månad).
•	 Sparade	pengar,	bidrag	från	föräldrar/partner	är	betydande	inkomstkällor.
•	 De	vanligaste	boendeformerna	för	studenter	är	i	ordning:	boende	hyresrätt	(ej	

studentbostad),	boende	i	hyresrätt	(studentbostad),	villa/radhus.

Förutom detta kan vi redovisa viss åldersbaserad statistik som kan hjälpa oss att kart-
lägga	om	inte	en	”medelstudent”,	så	förhoppningsvis	en	”typstudent”:

•	 90,4	%	av	de	studerande	som	är	24	år	och	yngre	tjänar	mindre	än	40	000	kronor	
per år.

•	 77,2	%	av	de	studerande	som	är	mellan	25	och	34	år	tjänar	mindre	än	40	000	kronor	
per år.

•	 59,4	%	av	de	studerande	som	är	24	år	eller	yngre	har	studiebidrag	och	lån	(endast	
bidrag	32	%),	51,7	%	i	samma	åldersgrupp	uppger	att	de	erhåller	ekonomiskt	stöd	
från	föräldrar	eller	partner	och	19,8	%	bor	hos	sina	föräldrar.	

•	 61,6	%	av	de	studerande	som	är	25–34	år	har	studiebidrag	och	lån	(endast	bidrag	
14,6	%),	56,1	%	i	samma	åldersgrupp	uppger	att	de	erhåller	ekonomiskt	stöd	från	
föräldrar	eller	partner	och	5,9	%	bor	hos	sina	föräldrar.
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•	 72,3	%	av	studenterna	under	25	år	och	64,2	%	av	studenterna	i	intervallet	25–34	år	
uppger	att	de	under	sommaren	2007	har	försörjt	sig	på	lön.	Angående	ekonomiskt	
stöd	från	föräldrar/partner	under	sommaren	är	andelarna	43,1	%	(under	25	år)	
respektive	44,6	%	(25–34	år).	De	som	uppgett	att	de	bor	hos	sina	föräldrar	under	
sommaren	uppgår	till	33,5	%	(under	25	år)	och	12,1	%	(25–34	år).

Ett	sista	steg	i	att	konstruera	en	typstudent	är	att	omvandla	CSN:s	statistik	till	vissa	
antaganden.	Detta	kan	verka	som	grova	förenklingar,	men	bygger	på	logiska	slutsat-
ser	och	hamnar	förmodligen	inte	särskilt	långt	ifrån	sanningen:

•	 Merparten	av	de	studenter	som	uppgett	att	de	inte	försörjer	sig	på	lån	och	studie-
bidrag får antagligen summor från närstående som ger dem högst en summa mot-
svarande	lån	och	bidrag	per	månad,	alternativt	inbringar	motsvarande	summa	
genom en kombination av lön och bidrag från närstående.

•	 Det	är	rimligt	att	anta	att	de	studenter	som	inte	uppbär	studielån	också	är	de	som	
arbetar	mest,	och	således	att	många	av	dem	som	tjänar	de	högre	summorna	(när-
mare	40	000,	samt	över	denna	summa)	är	samma	personer	som	inte	utnyttjar	lån	
eller stöd från närstående. 

•	 En	annan	stor	grupp	bland	de	studenter	som	tjänar	relativt	mycket	pengar	kan	
förmodas vara de som försörjer sig genom att arbeta under sommaren. En student 
som arbetar och har tid att studera kan dock inte antas tjäna betydligt mer efter 
skatt	än	vad	studiebidraget	kombinerat	med	lån	uppgår	till.	Allt	sammantaget	är	
summan som utgörs av studiebidrag och lån en rättvis månadsinkomst för typstu-
denten. 

•	 Hyran	för	studentbostäder	i	Linköping,	Lund	och	Umeå	varierar	mellan	2500	och	
5500 kronor för en enrumslägenhet med tiomånadershyra och medräknad el. I 
Stockholm och Göteborg är priserna något högre. Vanliga lägenheter är något 
billigare	per	månad,	men	med	två	extra	månader	att	betala,	samt	elräkningar	som	
tillkommer. 3500 inklusive el kan ses som en icke överdriven snittkostnad.

•	 Skolorna	förutsätter	att	studenterna	har	tillgång	till	bredband,	således	har	för-
modligen merparten också ett sådant abonnemang. På samma sätt kan andelen 
studenter som inte har någon form av telefonabonnemang antas vara försvin-
nande liten.

Typstudentens balansräkning
Enligt de antaganden som gjorts ovan tilldelas typstudenten en månadsinkomst som 
motsvarar	studiebidrag	med	studielån	(även	om	det	kan	röra	sig	om	annan	typ	av	
inkomst).	För	att	ändå	försöka	täcka	in	de	kombinationer	av	extraarbete,	bidrag	från	
närstående	och	användning	av	sparade	pengar	som	kan	tänkas	finnas	därutöver,	ger	
vi också typstudenten en mindre extrasumma. Vid en enkel rundfrågning bland stu-
denter vid de undersökta universiteten uppger många studenter att de inte använder 
något	extra	utöver	bidrag	och	lån,	medan	en	vanlig	summa	bland	dem	som	har	något	
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att lägga till utöver detta är ca 1000 kr eller mindre. Här får 500 kronor anses vara ett 
rättvist typvärde.

”Typstudenten”	är	godtyckligt	framställd,	men	bekräftas	ändå	i	allt	väsentligt	av	
många	tillfrågade	studenter	som	verklig,	och	får	sägas	ha	grund	i	CSN:s	statistik.	
Nedan	följer	vad	som	borde	vara	en	verklighetstrogen	balansräkning,	som	därmed	
åskådliggör studentens köpkraft.

Inkomst	(motsv.	lån	och	studiebidrag)	 +7800	kr
Extra	inkomst	(eller	sparade	pengar)	 +500	kr
Hyra -3500 kr
Telefoni -300 kr
Bredbandsabonnemang	 -250	kr
Mat	och	hushållsutgifter	(räknat	på	85	kr	dagligen)	 -2550	kr
Hemförsäkring -100 kr
Övrigt	(kläder,	andra	nödvändiga	inköp)	 -500	kr
Totalt för inköp och nöjen 1100 kr

Typstudenten har med andra ord ca 36 kr per dag att spendera på nöjen och övriga 
inköp	(20	kr	för	de	studenter	som	enbart	har	studiebidrag	och	lån	som	inkomstkälla).	
Min uppfattning är dock att utgifterna är räknade i underkant. Exempelvis har denna 
typstudent inte bil och betalar inte heller för busskort eller någon annan typ av färd-
medel. Enligt denna balansräkning ägnar sig inte heller studenten åt någon form av 
fysisk	träning,	är	inte	medlem	i	någon	förening	och	har	heller	inga	tidningsprenu-
merationer,	tv-abonnemang	eller	liknande.	Till	detta	kommer	att	många	studenter	
kan antas vara aktiva i studentlivet och därmed också ser utgifter för kårfester och 
liknande som mer eller mindre nödvändiga. 

Samtliga intervjuade förlag är överens om att studenter inte är en köpstark mål-
grupp,	och	detta	är	också	vad	som	framgår	av	denna	balansräkning.	Det	bör	dock	tas	i	
beaktande att kurslitteratur inte är att betrakta som en valfri utgiftspost för studenter. 
Avkall	från	att	spendera	pengar	på	kursböcker	handlar	snarare	oftast	om	att	köpa	
begagnade böcker eller att avstå från eventuell extralitteratur.

Ett halvår på högskola
För att åskådliggöra vilka utgifter studenten har att ta ställning till när det gäller kurs-
litteratur följer nedan en inköpslista för det första halvårets kurser från två olika lin-
jer.	En	av	dessa	är	filosofisk	och	kräver	därför	inköp	av	ett	flertal	böcker,	medan	den	
andra	är	teknisk	med	en	betydligt	kortare	litteraturlista.	Båda	programmen	väljs	från	
Linköpings	universitet,	då	det	i	skrivande	stund	var	det	enda	universitet	som	hade	
lättåtkomliga och kompletta litteraturlistor för både en teknisk och en statsveten-
skaplig	utbildning.	Att	båda	kurserna	kommer	från	samma	universitet	borde	också	
innebära största möjliga likställdhet vad gäller attityder hos lärare när det gäller att 
välja	litteratur.	Böckerna	är	i	exemplet	inhandlade	från	Adlibris.se.
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Förutom detta tillkommer Marx Det kommunistiska manifestet som vid tillfället 
för	inköp	inte	fanns	tillgänglig,	men	kunde	bokas	för	44	kr.	På	litteraturlistan	åter-
finns också litteratur som avser ännu en kurs som dock bortses från då den endast 
pågår	två	veckor	under	första	terminen,	men	sedan	två	månader	under	termin	två.	
Totalsumman	för	den	första	terminen	blir	13	böcker	till	en	totalkostnad	av	3	623	kr,	
eller 725 kr per månad under det första studiehalvåret.

Den	tekniska	utbildningen	kräver	som	väntat	färre	böcker,	närmare	bestämt	två	
till	en	total	kostnad	av	834	kr,	eller	167	kr	per	studiemånad.	Båda	utbildningarna	
använder	sig	av	kompendier,	och	två	kurser	inom	ramen	för	den	maskintekniska	
utbildningen	listar	uteslutande	kompendier	som	kurslitteratur.	Dessa	tycks	vara	
skrivna av personal vid universitetet och räknas inte med eftersom de troligen distri-
bueras gratis via kurshemsidorna.

Linköpings universitet, Politices kandidatprogrammet, termin 1:

Linköpings universitet, Civilingenjörsprogrammet, Maskinteknik
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Att	studerande	vid	filosofiska	linjer	oftast	har	längre	litteraturlistor	är	välkänt,	
även om detta exempel kan tyckas extremt. Här kan noteras att motsvarande tekniska 
program	vid	Lunds	universitet	listade	litteratur	uppgående	till	samma	summa,	men	
då	med	två	kurser	där	litteraturlistor	ännu	inte	var	angivna.	Det	är	därför	tänkbart	
att	skillnaden	inte	är	fullt	så	stor	som	i	detta	exempel.	Det	intressanta	med	den	stora	
skillnaden mellan studieinriktningar är framförallt vad det kan tänkas innebära för 
studenternas	mottaglighet	gällande	exempelvis	e-böcker,	som	kan	antas	vara	något	
billigare än tryckta exemplar – något vi återkommer till senare.

Köpvanor och preferenser

En del i den enkätundersökning som genomfördes för denna rapport hade syftet att 
kartlägga studenters vanor gällande anskaffning av litteratur. Nedan följer en redo-
görelse för studenternas svar på respektive fråga.

Fråga: ”I den senast utförda kurs du läst där flera böcker listats som kurslittera-
tur, vilket påstående passar bäst in på dina vanor?”

Av	svaren	på	denna	fråga	kan	vi	utläsa	att	en	relativt	stor	del	av	de	studenter	som	
tillfrågats uppger att de sparar pengar vid inköp av kurslitteratur genom att inte ta del 
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av	all	litteratur	som	listas.	Denna	avvägning	behöver	dock	inte	enbart	vara	ekono-
misk,	utan	kan	handla	om	att	studenten	inte	anser	sig	behöva	läsa	all	litteratur,	eller	
inte	hinner.	Dessutom	måste	vi	betänka	att	även	om	60	%	av	de	tillfrågade	inte	läser	all	
litteratur,	kan	svaren	också	ses	som	att	över	60	%	faktiskt	läser	flera	böcker	per	kurs.	

Följdfrågor till de personer som valt alternativ som innebär att de bortser från 
delar	av	litteraturen	(däribland	de	4,4	%	som	uppgett	att	de	inte	använder	den	alls)	
gör	gällande	att	litteraturen	ofta	ersätts	av	föreläsningsanteckningar,	kompendier	och	
vissa	former	av	gratislitteratur,	däribland	från	Studentia.se	(som	omnämns	senare	i	
rapporten).

Fråga: ”Hur införskaffar du som regel den bok/de böcker du tar del av?”

Svaren på denna fråga ger möjligen en bättre bild av studenternas ekonomiska 
avvägningar än den föregående. Ungefär hälften av respondenterna köper de böcker 
som	används,	medan	ungefär	lika	många	använder	sig	av	någon	form	av	lån	för	att	
tillgodogöra sig litteraturen.

Vid en detaljstudie av svaren framkom också att merparten av de studenter som 
till	någon	del	lånar	böcker	oftast	tillhör	filosofiska	fakulteter,	något	som	tycks	logiskt	
då kurserna inom dessa program oftast har flest böcker på litteraturlistan.
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Fråga: ”I de fall du köper kurslitteraturen, köper du då som regel…”

I	rapportens	första	avsnitt	togs	en	ökad	begagnatmarknad	upp	som	möjlig	(men	
inte	trolig)	orsak	till	en	minskning	i	krona	per	student	som	spenderades	på	kurslit-
teratur	under	åren	2004	och	2005.	Av	svaren	på	denna	fråga	kan	vi	konstatera	att	de	
tillfrågade	studenterna	visserligen	ägnar	sig	åt	begagnathandel	till	viss	del,	men	också	
att	60	%	uppger	att	de	köper	sina	böcker	nya,	och	att	ytterligare	29,6	%	åtminstone	till	
viss	del	köper	litteraturen	ny.	Dock	är	begagnatmarknaden	intressant,	eftersom	det	
ofrånkomligen	är	transaktioner	som	inte	syns	hos	vare	sig	handlare	eller	förlag.	Dess-
värre	finns	(förmodligen	av	just	denna	anledning)	inte	heller	någon	rimlig	statistik	
att	jämföra	med,	och	vi	kan	därmed	inte	veta	säkert	hur	begagnatmarknaden	har	
utvecklats över tiden. Ett antal av de studenter som svarade på enkäten nämnde dock 
att	det,	förutom	Blocket	och	liknande	auktionssidor,	numer	finns	sidor	för	litteratur-
försäljning	kopplade	till	universitetens	studentsidor	på	internet,	samt	att	en	annons-
sida	specifikt	för	kurslitteratur	besöks	allt	oftare	(www.kurslitteratur.se).	Samtidigt	
har auktionssidan Tradera nyligen startat en studentavdelning som specialiserar sig 
på	bland	annat	billiga	resor	och	kurslitteratur.	Allt	detta	borde	tyda	på	att	begagnat-
marknaden	faktiskt	har	ökat,	och	om	inte	annat	har	säkerligen	möjligheterna	att	köpa	
och sälja blivit större. 

Särskilt	intressant	vad	gäller	denna	och	föregående	fråga	är	de	0,4	%	som	svarat	
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”inget	av	ovanstående”.	Dessa	0,4	%	utgörs	av	en	enda	person	(1/250),	som	faktiskt	
kunde	identifieras	trots	att	undersökningen	var	anonym,	och	som	samtyckte	till	att	
ställa	upp	på	en	djupintervju,	vilken	redovisas	på	sidorna	26–27.

Fråga: ”När du köper böckerna nya, gör du då som regel detta genom…”

Det	vanligaste	medlet	för	att	köpa	kurslitteratur	är	fortfarande	fysiska	butiker,	
även om internethandlare eller en kombination av fysisk och internetbaserad hand-
lare inte är långt efter. Studenterna som intervjuats mer ingående uppger att lärarna 
ofta	vidarebefordrar	litteraturlistor	till	lokala	handlare,	och	att	dessa	därmed	ofta	
har ett antal exemplar tillgängliga. I dessa fall blir den lokale handlaren det snab-
baste	alternativet,	då	leveranstiden	från	internethandlare	ofta	är	ett	par	arbetsdagar.	
Många av dem som kombinerar alternativen väljer internethandlare när böckerna 
är slutsålda i de fysiska butikerna – då böckerna ofrånkomligen måste beställas väljs 
helt enkelt det billigaste alternativet. 

Det	är	ett	välkänt	faktum	att	internethandlare	blir	allt	större,	och	att	de	i	vissa	fall	
har konkurrerat ut universitetsanslutna fysiska handlare och så kallade boklådor 
drivna av studentkårerna. Några argument som respondenterna uppger till inter-
nethandlarnas	fördel	är	att	det	är	enkelt	att	hitta	det	man	söker,	att	det	är	bekvämt	
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att få böckerna hemlevererade och att priset är tilltalande. Ett antal av de tillfrågade 
säger sig köpa från internethandlare oavsett om lokala handlare har god tillgång på 
böckerna,	då	de	för	kurser	som	listar	en	stor	mängd	litteratur	ibland	kan	spara	hund-
ratals kronor på internetköp. Ibland handlar det också om att kursinformation och 
litteraturlistor blir tillgängliga på kursens hemsida långt före kursstart. I dessa fall 
är	det	ett	naturligt	steg	att	bara	öppna	ett	nytt	fönster	i	webbläsaren,	kopiera	ISBN-
nummer	för	att	hitta	böckerna,	och	beställa	omedelbart	för	att	sedan	ha	böckerna	till	
kursstarten.

Intressant är också att köp av e-böcker som kurslitteratur visserligen inte är sär-
skilt	vanligt,	men	att	det	faktiskt	förekommer.

Intervju med Jan Jörgensson (fingerat namn)

Jan Jörgensson utmärkte sig i undersökningen genom att vara den enda svarande 
som	uppgav	att	han	aldrig	köper	kurslitteratur.	Detta	är	givetvis	intressant	att	under-
söka	närmare,	och	därför	genomfördes	en	djupintervju	med	honom.	Angående	hur	
han	tillgodogör	sig	litteratur	säger	han	följande:

Jag skaffar mig de böcker jag behöver endast genom lån på bibliotek. Anledningen 
är enkel: varför betala för något man kan få gratis, eller i varje fall låna gratis? Hur 
många studenter väljer till exempel att läsa om kurslitteraturen efter att kursen 
avslutats? Ibland händer det ju också att läraren rekommenderar en bok, och sedan 
vill att man skall läsa en fjärdedel eller tredjedel av kapitlen. För mig spelar det ju 
ingen roll – boken kostar lika mycket oavsett hur mycket jag läser!

Om	eventuella	problem	med	tillgång	på	biblioteken	svarar	han:

Det brukar alltid lösa sig eftersom biblioteken har kontakt med varandra. Man kan 
till exempel fjärrlåna böcker från hela landet. Ibland finns helt enkelt inte böckerna, 
och då kan man alltid lämna in ett inköpsförslag. Detta är ett problem då det ibland 
dröjer tills kursen är slut innan de hinner köpa in boken, och då får man ta till andra 
lösningar. Jag har till exempel använt nedladdade böcker från Studentia.se och även 
hittat viss litteratur på andra siter, som 4shared.com, de har ett flertal av de vanli-
gaste böckerna inom det ämne jag läser.

Kopplat till användandet av internetbaserade lösningar ombads Jan att svara på frå-
gor om inställning till e-böcker.

Min inställning till e-böcker är väl allmänt positiv, eftersom den litteratur jag laddat 
ned kan ses som en form av e-böcker. Däremot är utskriftsmöjlighet ett krav för mig 
eftersom jag har svårt att läsa från skärm. Jag vill poängtera att jag inte köper någon 
form av kurslitteratur, men om jag skulle göra det, hade jag önskat att e-boken dels 
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var mycket billigare än de böcker man kan köpa i bokhandel eller på nätet, och att 
den gick att skriva ut.

I de senare avsnitten av rapporten diskuteras möjligheten till någon form av abon-
nemangstjänst,	alternativt	klumpsummor	för	att	få	tillgång	till	samtliga	böcker	till	en	
kurs i digital form. Jan fick frågan dels om vad han skulle anse om en tjänst av denna 
typ,	samt	hur	den	skulle	vara	utformad	för	att	fånga	hans	intresse:

Detta skulle absolut vara intressant, men det beror helt och hållet på hur mycket bil-
ligare prenumerationen eller klumpsumman är. För egen del borde den sammanlag-
da kostnaden vara mycket lägre, åtminstone hälften, jämfört med vad det kostar att 
köpa böckerna i butik eller på internet. Jag skulle också kunna tänka mig någon form 
av rabatt om man går med på att böckerna raderas efter en viss tid, som vid kursav-
slut till exempel. Det vore också bra om man kunde köpa enskilda kapitel, eftersom 
det ofta bara är ett par kapitel man behöver. Dock vill jag än en gång påpeka att jag 
själv har som krav att kunna skriva ut böckerna.

Jag tänker mig att själva handlandet skulle se ut ungefär som vilken webshop som 
helst, men det som verkligen skulle vara intressant vore om det fanns färdiga katalo-
ger med kurslitteratur. Gärna sådan som finns på universitetens listor blandat med 
andra alternativ. Det perfekta vore att kunna söka på den kurs jag skall läsa och 
genast få upp den litteratur som läraren har rekommenderat, och sedan i en annan 
flik alternativ som sidan har tagit fram. 

Intervjun med Jan ger en intressant inblick i vissa avväganden som studenten står 
inför	vid	köp	av	kurslitteratur,	även	om	detta	förhållningssätt	förstås	är	en	extrem	
ände	av	spektrumet.	De	punkter	som	är	värda	att	ta	fasta	på	är	till	exempel	hur	stu-
denten har att förhålla sig till att köpa litteratur när denne är medveten om att endast 
ett	begränsat	antal	kapitel	är	väsentliga	för	den	kurs	som	skall	läsas,	eller	vilket	fortsatt	
värde	litteraturen	har	efter	kursens	avslut	(något	som	säkerligen	varierar	beroende	på	
studieinriktning).

Frågorna	om	e-böcker	är	till	viss	del	ledande,	eftersom	denna	intervju	genom-
fördes både efter enkätundersökningens sammanställande och efter många av de 
intervjuer och den faktainsamling som ligger till grund för denna rapport. Vi kom-
mer under senare kapitel ytterligare att mer allmänt beröra studenters inställning till 
e-böcker,	och	här	framgår	att	vissa	av	Jans	åsikter	faktiskt	är	relativt	representativa	för	
hela gruppen tillfrågade studenter. Intressant är också att de funktioner han nämner 
som önskvärda i en attraktiv tjänst faktiskt målar upp en bild som ligger mycket nära 
Lunds	universitets	”Mitt	Kursbibliotek”,	kompletterat	med	inköpsmöjligheter	(även	
om	Jan	säkert	skulle	uppskatta	den	nuvarande	lösningen,	då	den	ju	innehåller	länkar	
till	bibliotek).
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Utvecklingsmöjligheter

Sett	till	all	redovisad	statistik	ovan,	samt	resultatet	från	undersökningarna,	kan	vi	
konstatera att det borde finnas en relativt stor potential för utveckling av försäljning-
en.	Exakt	hur	stor	är	svårt	att	uppskatta,	eftersom	statistik	kan	läsas	på	olika	sätt,	men	
också därför att det är vanskligt att bedöma hur stor andel det är av kurslitteraturens 
böcker som aldrig köps. Genom att göra några antaganden och observationer kan vi 
i	alla	fall	bilda	oss	en	relativ	uppfattning	av	situationen:

•	 Medlemmarna	i	FSL	sålde	år	2006	för	ca	270	miljoner	kronor.	Om	vi	uppskattar	
försäljningen för de förlag som inte är medlemmar till 50 miljoner kronor ger 
detta en ungefärlig försäljning på 320 miljoner kronor för de svenska förlagen.

•	 Ungefär	en	tredjedel	av	den	kurslitteratur	som	säljs	i	Sverige	är	utländsk,	det-
ta skulle innebära att den totala försäljningen av kurslitteratur för 2006 ligger 
omkring 490 miljoner kronor.

•	 Strax	under	hälften	av	studenterna	i	enkätundersökningen	har	svarat	att	de	köper	
alla	böcker	de	använder,	medan	ungefär	lika	många	använder	en	kombination	av	
köp	och	lån.	Dessutom	är	det	endast	en	tredjedel	som	över	huvud	taget	tar	del	av	
alla	böcker	(även	om	två	tredjedelar	läser	fler	än	endast	en	huvudbok).	På	grund	
av stor varians mellan kurserna i mängd angiven litteratur är det här svårt att upp-
skatta	hur	många	böcker	som	aldrig	köps,	men	en	rimlig,	kanske	till	och	med	låg,	
uppskattning är 20 %.

•	 60	%	av	studenterna	köper	böckerna	nya,	medan	6	%	uppger	att	de	endast	köper	
dem begagnade. En tredjedel ägnar sig åt en kombination mellan begagnat och 
nytt.	Andelen	böcker	som	köps	begagnade	kan	därför	antas	vara	minst	15	%	(och	
förmodligen	större).

Med hjälp av antagandena ovan kan vi identifiera tre olika områden där de svenska 
förlagen	har	möjlighet	att	utöka	sina	intäkter:

Böcker	som	importeras:	 ca	170	miljoner	kronor
Böcker	som	listas	men	inte	köps:	 ca	98	miljoner	kronor
Böcker	som	köps	begagnade:	 ca	74	miljoner	kronor

Hur	studenterna	skall	förmås	att	köpa	fler	böcker,	uppmanas	till	nyköp	framför	att	
söka sig till begagnatmarknaden och hur stort intresset för svenskspråkiga böcker 
är bland studenterna är punkter som berörs senare i denna rapport. Klart står i alla 
fall att dessa frågor är värda att diskutera – att exempelvis lyckas få studenter att köpa 
hälften av de böcker de idag väljer bort skulle innebära en total försäljningsökning på 
15 % för de svenska förlagen.
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lärarna

Samtliga av de intervjuade lärarna har någon erfarenhet av att delar av kurslitte-
raturen antar en mer digital form. I många fall handlar det som redan nämnts om 
kompendier	som	läggs	ut	på	universitetens	hemsidor,	men	också	om	kompletterande	
material såsom forskningsrapporter och liknande.

Angående	en	mer	allmän	digitalisering	och	e-böcker	finns	förstås	olika	åsikter,	
men det framgick tydligt under intervjuerna att de nackdelar som sågs med en ökad 
digitalisering i allmänhet var kopplade till hur litteraturen i dessa fall läses av studen-
terna.	Även	om	visst	material	distribueras	digitalt	för	att	sedan	skrivas	ut,	får	skärmar	
(både	på	läsplattor	och	dataskärmar)	antas	vara	det	dominerande	medlet	för	att	läsa	
digital	litteratur.	Här	framkom	följande	farhågor	under	intervjuerna:

•	 Skärmen	är	förmodligen	förslöande,	och	svårare	att	läsa	ifrån,	inte	minst	när	stu-
denten	bara	skall	läsa	”här	och	där”	och	bläddra	i	boken.	Det	är	också	mycket	
svårare att hitta rätt och att fokusera när man scrollar på en dataskärm än vid 
bläddring i en fysisk bok.

•	 Kurslitteratur	kräver	en	annan	uppmärksamhet	än	skönlitteratur.	Läsplattor	och	
läsning	från	skärm	kanske	passar	för	”vanliga”	böcker,	men	inte	för	kurslittera-
tur.

•	 Förutom	att	studenter	förmodligen	läser	sämre	från	skärm,	är	det	också	mer	
uttröttande att titta på framförallt dataskärmar i jämförelse med vanliga böcker. 
Skärmen är en ljuskälla och i dataskärmens fall kopplad till en dator som avger 
ljud och surranden. Risken är därför att studenten inte kan läsa lika länge och med 
samma koncentration som med traditionella böcker.

•	 Ofta	uppfattas	det	som	att	studenterna	själva	inte	vill	läsa	från	skärm,	då	några	av	
kopieringsavdelningarnas vanligaste uppgifter består i att skriva ut kompendier 
och liknande som distribuerats digitalt. På samma sätt köper studenterna fortfa-
rande	de	redan	tryckta	kompendierna,	trots	att	materialet	i	vissa	fall	finns	gratis	
på kurshemsidor och liknande.

Allt	sammantaget	är	de	punkter	som	listas	ovan	de	vanligast	förekommande,	och	
dessa	farhågor	delas	av	merparten	av	de	intervjuade	lärarna.	De	positiva	åsikter	som	
framkom berör snarare förlängningen av skärmen – det digitala formatet. Ett antal 
av dem som intervjuats anser att nackdelarna med att läsa från skärm helt eller del-
vis uppvägs av att studenterna har enkel och snabb tillgång till en mängd material 
genom olika databaser. Lärare inom ämnen som kräver beräkningar ansåg dessutom 
i allmänhet att digital distribution av exempelvis övningsuppgifter är vida överlägset 
papperskopior då det kräver mindre administration från läraren och blir lättare för 
studenterna att ta del av uppgifterna på ett snabbt och enkelt sätt.

En lärare ansåg att det inte enbart kan få vara skärmens eller studentens fel att 
läsningen blir sämre – även lärarna måste vara tydliga med vad som förväntas av stu-
denterna	och	hur	de	bör	läsa	det	material	som	tilldelas,	oavsett	hur	det	distribueras.	

Universiteten om framtiden/digitalisering
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Samma lärare sade sig också vara övertygad om att läsning från skärm är en förmåga 
som	kommer	att	växa	fram,	på	samma	sätt	som	vi	idag	kan	konstatera	att	den	genom-
snittlige tolvåringen skriver bättre och snabbare på ett tangentbord än vad merparten 
av befolkningen gjorde för femton år sedan.

Angående	e-böcker	som	mer	specifik	del	av	den	digitala	framtiden	är	inställning-
en avvaktande. Även inom detta ämne finns förstås farhågor kopplade till skärmen 
som	läsmedel,	och	en	lärare	går	så	långt	som	att	säga	sig	”vara	rädd	för”	att	vi	snart	får	
se en tjänst som är så attraktiv pris- och funktionsmässigt att studenter börjar köpa 
e-böcker	istället	för	tryckta	böcker,	något	denne	menar	skulle	vara	katastrofalt	för	
studieresultaten. Samme lärare säger sig dock vara beslutsam i att även fortsättnings-
vis	lista	tryckta	böcker	på	sina	litteraturlistor.	Andra	reservationer	som	framkommit	
hos	lärarkåren	är	att	e-böcker	egentligen	inte	har	några	fördelar	som	de	ser	ut	idag,	
utom att de möjligen kan erbjuda sök- och lexikonfunktioner om de läses på rätt 
läsplatta eller i rätt program. Många ser hellre att de tryckta böckerna förses med 
digitala	komplement,	exempelvis	hemsidor	med	extramaterial,	handledningar	och	
liknande	(en	åsikt	som	för	övrigt	återkommer	även	när	de	talar	om	positiva	sidor	hos	
utländska	förlag).

I dagsläget menar de flesta dessutom att de helt enkelt inte kan se varför e-böcker 
skulle	vara	attraktiva,	då	de	inte	är	särskilt	mycket	billigare	än	tryckta	böcker	(i	vissa	
fall	dyrare	om	en	kompetent	läsplatta	skall	tas	med	i	beräkningen).	

De	möjligheter	och	fördelar	som	ses	med	e-böcker	skiljer	sig	åt	beroende	på	
ämnesinriktning. Många lärare i filosofiska ämnen menar att en lägre prisnivå skulle 
kunna leda till att fler böcker kan listas till varje kurs. Lärare i mer beräkningstunga 
kurser	talar	främst	om	möjligheter	att	köpa	enskilda	kapitel,	eftersom	det	är	van-
ligt	förekommande	att	endast	delar	av	böcker	används,	samt	att	de	resurssidor	som	
ibland	finns	kopplade	till	viss	litteratur	med	extramaterial,	övningsuppgifter	och	lik-
nande på ett lättare sätt skulle kunna hanteras och integreras i e-boksformatet. Någon 
nämnde	uttrycket	”en	pedagogisk	babusjka”,	där	denne	syftade	till	en	e-bok	som	hela	
tiden hämtar mer material från sin egen resurssida när studenten har markerat ett 
kapitel som läst eller övningsuppgifter som avklarade. Som redan nämnts tycks lärare 
i	sådana	kurser	också	något	mindre	reserverade	mot	det	digitala	formatet	som	helhet,	
och	har	en	något	mer	positiv	tilltro	till	möjligheten	att	e-böcker,	förutsett	att	formatet	
utnyttjas	på	rätt	sätt,	i	vissa	fall	kan	komma	att	föredras	framför	traditionella	böcker.

Universitetsbiblioteken

De	universitetsbibliotek	som	har	granskats	mer	ingående	för	denna	rapport	är	Lin-
köpings,	Lunds	och	Göteborgs	universitetsbibliotek.	De	menar	dock	att	just	univer-
sitetsbiblioteken	har	mycket	gemensamt,	då	de	exempelvis	sköter	upphandlingar	
genom	olika	samarbeten,	och	att	deras	svar	på	frågorna	borde	vara	likartade.

Den	generella	uppfattningen	är	att	biblioteken	vid	universiteten	är	mer	positivt	
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inställda till elektronisk litteratur än lärarna. Många av biblioteken har redan avtal 
med	ett	antal	e-boksleverantörer,	liksom	med	olika	databaser	som	distribuerar	annat	
material	digitalt.	Biblioteken	är	noga	med	att	påpeka	att	dessa	avtal	främst	rör	fack-	
och	forskningslitteratur,	även	om	en	del	av	den	används	inom	kurser	vid	universi-
teten.	Avtalen	för	dessa	böcker	förhandlas	fram	av	Nationell	samverkan,	tidigare	
Bibsam,	i	Kungliga	bibliotekets	regi.

Kurslitteratur	är	inte	den	främsta	verksamheten	för	universitetsbiblioteken,	även	
om de unisont anser att böcker som listats som kurslitteratur inom respektive ämnen 
nästan	alltid	köps	in,	om	inte	annat	för	att	det	ofta	är	god	litteratur	som	kan	användas	
både	för	studier	och	för	forskning.	Andelen	kurslitteratur	på	universitetsbiblioteken	
varierar,	men	ligger	generellt	mellan	en	fjärdedel	och	en	tredjedel	av	sortimentet.

Samtliga intervjuade bibliotek säger sig ha märkt en ökad efterfrågan på elektro-
nisk litteratur och e-böcker under de senaste fem åren. Exempelvis säger man i Lin-
köping	att	”efterfrågan	på	e-böcker	för	utlåning	är	större	än	vad	som	kan	tillgodoses”,	
medan Göteborgs universitetsbibliotek har antagit som policy att köpa kurslitteratur 
och referenslitteratur i elektronisk form om de finns på marknaden. Här har störst 
ökning	i	efterfrågan	märkts	inom	ämnena	medicin,	ekonomi	och	tvärvetenskap.

Dessvärre	är	också	samtliga	intervjuade	bibliotek	kritiska	till	den	svenska	e-boks-
marknaden inom ämnet kurs- och referenslitteratur och kallar den bland annat för 
”omogen”	och	”gammalmodig”.	De	säger	sig	också	uppleva	att	svenska	förlag	har	dålig	
kunskap om rättighetsfrågor och är för tveksamma inför något som skulle kunna vara 
en värdefull resurs för alla parter. I Lund ser man det som särskilt besvärligt att svens-
ka	förlag	som	regel	kräver	licenser	för	varje	enskild	digitaliserad	text,	medan	utländ-
ska	förlag	ofta	nöjer	sig	med	en	fast	avgift	för	tillgång	till	samtliga	(eller	åtminstone	ett	
flertal)	böcker.	Licensavgifterna	för	databasupphandlingar	och	paketlösningar	från	
förlag	baseras	ofta	på	(förutom	mängden	titlar	eller	dokument)	antalet	studerande	
och universitetets storlek. 

Universitetsbiblioteken	har	inte	något	samarbete	med	Elib,	mycket	beroende	på	
för dåligt utbud på den sorts litteratur som efterfrågas. Som redan nämnts är mer-
parten av biblioteken också mer positivt inställda till paketlösningar och heltäckande 
licenser	än	att	betala	olika	förlag	en	licenssumma	per	digitaliserat	verk,	varför	det	är	
vanligare att digitala licenser köps från utländska grossister eller förlag. Ett exempel 
på en framgångsrik modell som på samma gång är en paketlösning och erbjuder för-
lagen	ersättning	för	enskilda	verk	representeras	av	den	engelska	grossisten	Dawson,	
som	specialiserat	sig	på	akademisk	litteratur.	Dawson	erbjuder	över	100	000	akade-
miska titlar som distribueras via en dubbelsidig kanal bestående av en användardel 
och en administratörsdel. I användardelen lånar studenten de böcker som biblioteket 
har	köpt	in,	och	i	administratörsdelen	sköter	biblioteket	kontakten	med	Dawson	och	
inköpen.	Biblioteket	skapar	på	så	sätt	sin	egen	lista	av	e-böcker	som	finns	tillgäng-
liga	för	utlån,	och	betalar	visserligen	per	verk,	men	via	en	faktura	som	sammanställs	
efter	en	överenskommen	tidsperiod.	Dawsons	distributionskanal	är	kompatibel	med	
många av de system som redan finns på plats i biblioteken och erbjuder också auto-
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matiskt sammanställd lånestatistik. 
För	användarvänligheten	är	en	annan	viktig	del	av	Dawsons	tjänst	möjligheten	för	

studenterna	att	skriva	ut	en	begränsad	del	av	verket	(max	5	%	av	den	totala	texten).	
Inom	detta	område	menar	man	i	Linköping	att	det	efterfrågas	innovativa	lösningar,	
där	tjänsten	MyCopy,	som	används	i	USA	och	Kanada,	nämns	som	ytterligare	ett	
exempel	att	inspireras	av,	då	de	bland	annat	erbjuder	den	som	lånat	boken	att	köpa	en	
utskrift	för	en	fast	summa	(i	skrivande	stund	motsvarande	175	kr	per	bok).

Trots kritik mot såväl utbud som modeller vad gäller den svenska e-boksmark-
naden är universitetsbiblioteken hoppfulla och säger sig villiga att öka det digitala 
ut	budet.	De	har	också	tilltro	till	framtiden	och	förutspår	stora	framsteg	för	e-boken	
inom en femårsperiod. Förhoppningarna på vägen dit är framförallt att få se utbred-
ning av olika paketlösningar för inköp av e-böcker från samtliga förlag.

Studenterna

I	allmänhet	delar	studenterna	många	av	lärarnas	farhågor	och	åsikter.	De	positiva	
aspekter som lyfts fram är ofta möjligheten att ha tillgång till många böcker på ett 
enkelt	sätt	(och	ibland	nämns	även	den	fysiska	plats	som	sparas)	och	förhoppningen	
att e-böcker på sikt kan bli ett billigare alternativ än tryckta böcker. Många säger sig 
främst	tilltalade	av	möjligheten	att	köpa	en	huvudbok	som	vanligt,	och	därefter	köpa	
en	större	andel	av	extralitteraturen	än	vad	man	gör	idag,	fast	i	e-boksform.	En	vanligt	
förekommande	förhoppning	är	också	att	kunna	köpa	enskilda	kapitel,	istället	för	att	
betala fullpris för en hel bok där endast delar kommer till användning.

Nackdelarna	som	belyses	rör	även	här	främst	läsning	från	skärm,	även	om	studen-
terna generellt är mindre främmande för tanken än lärarna och ser e-boken som ett 
rimligt	alternativ	till	större	del,	dock	förutsatt	att	priset	är	rätt.	Studenterna	bekräf-
tar också lärarnas uppfattning om att de i många fall skriver ut referenslitteratur 
som	distribuerats	digitalt,	hellre	än	att	läsa	den	från	skärm,	och	nämner	också	att	
utskriftsmöjlighet skulle vara en stor fördel för e-boken som format. Många menar att 
det	sällan	eller	aldrig	skulle	handla	om	att	skriva	ut	hela	böcker,	utan	endast	enskilda	
kapitel	eller	sidor	som	innehåller	exempelvis	viktiga	formler,	varför	kostnaderna	och	
pappersmängden inte skulle bli särskilt stor. En viktig synpunkt som framförs från 
studenterna	är	också	förvirring	runt	de	olika	formaten	som	är	kopplade	till	e-böcker,	
och	i	enstaka	fall	uppges	att	man	har	funderat	på	att	köpa	en	e-bok,	men	varit	osäker	
på formaten. I anslutning till detta uttrycktes också funderingar kring rättighetsfrå-
gor	–	vad	händer	om	filen	raderas,	har	man	då	rätt	att	ladda	ned	den	på	nytt?	Om	
nedladdningen	på	något	sätt	störs	så	att	filen	är	inkomplett	eller	skadad,	hur	kan	man	
då	reklamera?

En viktig kunskap som inhämtats under intervjuprocessen är att vetskapen om 
vad begreppet e-bok faktiskt innebär är väldigt begränsad hos såväl studenter som 
lärare	(även	om	alla	som	svarat	på	enkäten	fått	begreppet	förklarat	för	sig).	Kom-
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pendier	och	lärarproducerat	referensmaterial	misstas	ofta	för	e-böcker,	och	böcker	
som har beställts enligt print on demand har i vissa kurser refererats till av lärare 
som	e-böcker,	då	de	beställts	på	internet.	En	lärare	sade	sig	också,	då	denne	tittat	på	
en	enkätfråga,	vara	helt	säker	på	att	e-böcker	aldrig	kostar	någonting,	utan	alltid	är	
gratis.

Det	enklaste	sättet	att	beskriva	studenternas	inställning	vad	gäller	e-böcker	och	
andra	former	av	digitaliserat	material	är	att	de	ser	vissa	svårigheter,	men	ändå	är	
försiktigt	positiva	till	tanken,	och	att	priset	förmodligen	är	den	största	enskilda	fak-
torn	för	om	och	när	de	skulle	kunna	köpa	e-böcker.	Detta	säger	till	viss	del	emot	
bibliotekens uppfattning om att de uppfattar efterfrågan på elektroniska resurser som 
kraftigt	växande,	men	kan	möjligen	förklaras	med	att	biblioteken	får	förfrågan	endast	
från de studenter som redan är intresserade.

Betalningsvilja vad gäller e-böcker

Två	av	frågorna	i	enkätundersökningen	behandlar	attityden	till	e-böcker	i	allmänhet,	
och priskänsligheten när det gäller köp av e-böcker framför traditionellt utgiven lit-
teratur.	Som	första	ställningstagande	fick	de	tillfrågade	studenterna	svara	på	frågan:	
”Om	en	kursbok	fanns	att	tillgå	billigare	som	e-bok,	skulle	du	då	köpa	denna?”	Resul-
tatet redovisas nedan.
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Diagram 9. Studenters upplevda benägenhet att föredra e-böcker

Källa:	Enkätundersökning	genomförd	för	denna	rapport
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Intrycket	av	studenter	som	försiktigt	positiva	förstärks	av	svarsfördelningen,	lik-
som att priset är en viktig faktor. Även om det vanligast valda svarsalternativet är ett 
rakt ”nej” kan man inte bortse från det faktum att närmare en tredjedel hade köpt 
e-boken	förutsatt	att	den	går	att	skriva	ut,	eller	att	41,8	%	hade	köpt	e-boken	om	de	
ansett att priset är rimligt. Med rätt pris och utskriftsmöjlighet är därmed närmare 
två tredjedelar positivt inställda till att köpa en e-bok. 

Att	hitta	rätt	prisläge	handlar	förstås	inte	heller	om	att	få	samtliga	studenter	att	
köpa	e-böcker,	men	om	rätt	pris	eller	möjligheten	att	skriva	ut	kan	locka	en	fjärdedel	
till	att	börja	överväga	e-böcker	som	alternativ,	kan	det	leda	till	att	vissa	böcker	som	
i	dagsläget	inte	säljs	i	någon	form,	faktiskt	köps	av	studenterna	som	e-böcker.	Med	
detta menas främst den typ av extraböcker som en relativt stor del av studenterna 
enligt	tidigare	svar	förmodligen	inte	köper	alls,	alternativt	köper	begagnade.

Var	prisläget	bör	ligga	är	självklart	en	fråga	som	inte	är	enkelt	avhandlad,	där	både	
förlag och bokhandlar har mer att ta hänsyn till än hur billig studenterna vill ha sin 
kurslitteratur. Studenternas åsikter vad gäller frågan ”Ungefär hur mycket billigare 
skall	en	e-bok	vara	för	att	du	skall	föredra	denna?”	visas	dock	i	diagrammet.

Utan	att	lägga	någon	värdering	i	om	det	ens	är	möjligt,	kan	konstateras	att	ungefär	
en tredjedel av studenterna uppger att de skulle föredra en e-bok framför en tryckt 
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Diagram 10. Studenters upplevda priskänslighet gällande e-böcker

Källa:	Enkätundersökning	genomförd	för	denna	rapport
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förlaga,	förutsatt	att	den	var	20–40	%	billigare	(här	har	även	det	lägre	intervallet	
räknats	med).	Vi	konstaterar	också	att	en	stor	andel	är	väldigt	prisreserverade,	då	en	
fjärdedel helst ser att e-boken är mer än 50 % billigare än den tryckta versionen. En 
lustig detalj är också att ett antal studenter tycks ha ändrat uppfattning om e-böcker 
när	priset	väl	diskuteras	–	22,4	%	har	här	svarat	att	de	aldrig	skulle	köpa	en	e-bok,	
medan	hela	36,4	%	på	föregående	fråga	ställde	sig	ovilliga	till	att	köpa	en	e-bok,	även	
om den är billigare än ett traditionellt exemplar.

Skillnad i attityd till e-böcker beroende på studieinriktning
För att se om det fanns ett samband mellan antingen ålder eller studieinriktning och 
attityder till e-böcker eller priskänslighet gjordes en serie statistiska sambandstest. 
Testen	var	av	typen	chitvå	( 2χ -test),	och	genomfördes	för	att	testa	följande:

•	 Samband	mellan	ålder	(under	25	respektive	25	och	äldre)	och	attityd	till	e-böck-
er.

•	 Samband	mellan	ålder	(under	25	respektive	25	och	äldre)	och	priskänslighet.
•	 Samband	mellan	studieinriktning	(filosofisk	respektive	teknisk	fakultet)	och	atti-

tyd till e-böcker.
•	 Samband	mellan	studieinriktning	(filosofisk	respektive	teknisk	fakultet)	och	pris-

känslighet.
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Diagram 11. Rubrik: Samband mellan attityd till e-böcker och studieinriktning

Källa:	Enkätundersökning	genomförd	för	denna	rapport
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Inga	samband	kunde	påvisas	beroende	på	ålder,	och	det	gick	inte	heller	att	hitta	något	
starkt	samband	mellan	studieinriktning	och	föredraget	pris	på	e-böcker.	Dock	fanns	
ett	samband	mellan	studieinriktning	och	allmän	attityd	till	e-böcker,	vilket	lättast	
åskådliggörs med diagram 11 på föregående sida.

Värt att notera här är att studenter med filosofisk inriktning har något större andel 
positiva	med	olika	reservationer	(65,9	%	mot	59,3	%),	men	också	att	det	i	högre	grad	
är	en	prisfråga	hos	tekniska	studenter,	medan	utskriftsmöjlighet	är	viktigare	för	dem	
som studerar filosofiska ämnen. Mer än en tredjedel av studenterna inom filosofiska 
fakulteter	säger	sig	beredda	att	köpa	en	e-bok	om	utskriftsmöjlighet	finns,	jämfört	
med ca en femtedel av de tekniska studenterna. På samma sätt är närmare hälften av 
de	tekniska	studenterna	beredda	att	överväga	en	e-bok	om	den	är	tillräckligt	billig,	
medan motsvarande andel för de filosofiska ämnena är strax över 38 %. Intressant är 
också att andelen som har svarat ”ja” utan förbehåll är ungefär lika stor oberoende av 
inriktning.

Studenters och lärares attityder till e-böcker – en utblick
Amazon	genomför	i	skrivande	stund	ett	försök	på	sex	universitet	i	USA	(Arizona	
State,	Princeton,	Reed,	University	of	Virginia,	Case	Western	Reserve	och	Pace	Uni-
versity),	där	studenter	i	vissa	kurser	får	all	kurslitteratur	elektroniskt	och	läser	den	
med	hjälp	av	Amazons	egen	läsplatta,	Kindle.	

Tidskriften The Chronicle of Higher Education har genomfört intervjuer med 
lärare	och	studenter	som	deltar	i	försöket	på	Arizona	State	University,	där	de	hittills	
observerade reaktionerna liknar de farhågor som framkommit genom de intervjuer 
och	undersökningar	som	gjorts	inom	ramen	för	denna	rapport,	i	det	att	de	kretsar	
runt skärmen och formatet; studenter upplever skärmen som något svårare att läsa 
från	än	vanligt	papper,	det	är	svårt	att	vänja	sig	vid	knappar	för	att	bläddra,	svårt	
att	anteckna	i	marginalen	på	skärmen,	samt	att	en	enskild	sida	ofta	bläddras	fram	
genom ett avsnittsnummer som tar lång tid att knappa in. Utöver kritiken framkom 
dock ett flertal positiva reaktioner. Studenterna ansåg bland annat det som positivt 
att litteraturen blir mycket billigare samtidigt som bristen på papper kan antas ha en 
positiv	miljöeffekt,	och	att	inbyggda	funktioner	som	exempelvis	lexikon	och	bok-
märken gjorde läsandet enklare och roligare. Läraren i en intervjuad klass noterade 
med	entusiasm	att	hans	studenter	nu	har	plats	för	17	olika	böcker	i	sin	bakficka,	men	
upplevde även visst motstånd – bland annat hade två elever i klassen avanmält sig när 
försöket utannonserades. Sedan intervjun genomfördes har universitetet även stämts 
för	diskriminering	av	blinda,	då	de	valt	en	version	av	Kindle	som	inte	har	uppläs-
ningsfunktion,	trots	att	en	sådan	modell	finns	på	marknaden.

Studentia.se

En	aktör	som	dök	upp	i	pilotundersökningen	inför	enkätundersökningen	(och	som	
av	denna	anledning	lades	till	i	en	fråga)	var	hemsidan	Studentia.se.	Sidan	drivs	av	det	



KOlUMNTITE l    

37

UNIVERSITETEN OM FRAMTIDEN/DIgITAl ISERINg

danska	förlagshuset	Ventus	Publishing	Apps	och	verksamheten	är	utbredd	över	totalt	
13 länder i Europa. På hemsidan kan studenter hitta gratis kurslitteratur i digitalt 
format	(PDF,	med	utskriftsmöjlighet).	Sidan	riktar	sig	främst	till	civilingenjörs-,	eko-
nomi-	och	IT-studenter,	men	på	hemsidan	finns	även	verk	som	berör	andra	ämnen,	
exempelvis	medicin,	biologi	och	ledarskap.

Förutom	att	tjänsten	är	kostnadsfri,	kräver	den	inte	heller	någon	form	av	inlogg-
ning	eller	att	den	som	laddar	ned	material	uppger	några	personliga	uppgifter,	annat	
än	lärosäte	och	ämne	för	studierna.	Allt	material	är	reklamfinansierat,	där	reklamen	
finns	på	och	mellan	sidor	i	den	digitala	litteraturen,	och	följer	med	även	vid	en	utskrift.	
Reklamintäkterna finansierar sidans verksamhet och författarnas ersättning.

Vid en jämförelse mellan litteraturen som finns på Studentia.se inom ämnena 
mikroekonomi	och	statistik	(grundkurser)	och	den	litteratur	som	angivits	av	Lin-
köpings	universitet	för	respektive	ämne,	kan	noteras	att	innehållet	avseende	formler	
och	principiell	ämnesfakta	är	snarlikt.	De	böcker	som	rekommenderas	av	univer-
sitetet	består	dock	av	mångdubbelt	fler	sidor,	och	innehåller	mer	bakgrundsfakta	
avseende vilka personer och vilken forskning som står bakom formlerna. 

Efter samtal med en lärare som sade sig veta att delar av klassen hade använt sig 
av	litteratur	från	Studentia.se,	framkom	att	ett	antal	studenter	som	redan	köpt	den	
rekommenderade	litteraturen	hade	övergått	till	Studentias,	då	de	uppfattade	den	som	
mer	lättläst,	och	att	två	studenter	hade	använt	sig	helt	och	hållet	av	Studentias	littera-
tur.	Fem	studenter	intervjuades,	och	samtliga	hade	klarat	tentamen	i	kursen	(om	än	
vissa	efter	omtentamen).	Läraren	sade	sig	dock	ha	vissa	reservationer	mot	litteratu-
ren,	bland	annat	att	den	visserligen	innehåller	alla	nödvändiga	formler,	men	saknar	
viktig	bakgrundsfakta	om	exempelvis	vilken	forskning,	skolbildning	och	vilka	per-
soner som står bakom formlerna.

Dessa	reservationer	delas	av	fler	lärare	som	intervjuats,	varav	många	upptäckte	
sidan för första gången under intervjun. Förutom det avskalade formatet nämndes 
också	att	litteraturen	inte	bara	är	ungefär	hälften	så	stor	i	sidantal,	utan	att	sidorna	
dessutom	består	till	hälften	av	reklam.	Detta	upplevs	som	vådligt	då	det	går	väldigt	
snabbt	att	ta	sig	igenom	sidorna,	vilket	ger	en	illusion	av	att	studenten	läser	snabbare	
än	vad	som	faktiskt	är	fallet,	men	också	då	exempelvis	ekonomikurser	som	läses	
genom	ett	material	som	kantas	av	reklam	från	olika	företag	(ofta	med	koppling	till	
det	ämne	litteraturen	behandlar)	väcker	frågor	om	lämplighet.	En	annan	farhåga	som	
lyftes fram var eventuell brist på kvalitetskontroll.

Personerna bakom Studentia.se visade sig efter förfrågan vara mer än villiga att 
svara	på	frågor,	och	började	med	att	berätta	att	de	självklart	har	kvalitetskontroll	av	
sitt	material,	bland	annat	genom	samarbeten	med	universitetsprofessorer	inom	de	
aktuella	ämnena.	De	berättar	också	att	de	hela	tiden	söker	nya	ämnen	för	att	bredda	sitt	
utbud,	och	att	de	har	en	målsättning	på	10–12	nya	verk	utgivna	per	kvartal.	Avseende	
finansieringen	finns	inga	ytterligare	intäkter	förutom	reklamintäkterna,	som	inte	bara	
räcker till ersättning för författarna utan också genererar ett visst överskott som hittills 
använts till att satsa på fler ämnesområden och att producera mer litteratur.
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Angående	reaktioner	uppger	de	själva	att	de	får	mycket	positiv	feedback	från	
såväl	studenter	som	lärare,	och	att	vissa	lärare	hört	av	sig	för	att	berätta	att	de	numer	
använder	litteratur	från	Studentia	som	huvudlitteratur	för	vissa	kurser.	Det	går	inte	
att märka några variationer i reaktionerna beroende på länder – feedback kommer 
från samtliga länder och antalet nedladdningar ökar med 20-25 % årligen. I Sverige 
uppgår	antalet	nedladdningar	i	skrivande	stund	till	ca	500	000	per	år.	Dock	kan	siff-
ran tänkas vara något överdriven då en enskild person kan ladda ned samma verk 
flera gånger – exempelvis har jag själv stått för minst tio nedladdningar under arbetet 
med denna rapport. 

Trots vissa reservationer kan konstateras att Studentias litteratur tog ett antal stu-
denter	genom	ovan	nämnda	kurs	med	godkänt	(och	i	vissa	fall	väl	godkänt)	resultat,	
att det är ekonomiskt effektivt för studenterna och att verksamheten går med vinst 
även efter att författarna har ersatts för sitt arbete. Som en jämförelse har ett antal av 
de tv-kanaler som normalt ingår i abonnemang där konsumenten måste betala en 
månadsavgift nu börjat lägga ut sina sändningar gratis via reklamfinansierade strea-
mingprogram.	Att	en	aktör	för	över	denna	princip	på	kurslitteratur	är	om	inte	annat	
värt att studera och utvärdera.
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Förlagen

Elib

Många av förlagen är redan anslutna till Elib och har titlar representerade där. Elib 
och dess verksamhet berörs ingående i rapporten E-boken – lätt att göra, svår att sälja,	
utgiven	av	SvF	i	oktober	2009,	men	med	en	inriktning	på	endast	kurslitteratur	bör	
utbudet hos Elib omnämnas även här.

Utbudet	av	kurslitteratur	i	e-boksformat,	eller	för	den	delen	litteratur	som	kan	
tänkas	användas	i	högskoleutbildning,	kommer	i	huvudsak	från	två	förlag:	Student-
litteratur	och	Natur	&	Kultur.	De	båda	förlagen	har	för	närvarande	315	respektive	47	
titlar	tillgängliga	via	Elib,	men	det	är	delvis	svårt	att	avgöra	vad	som	bör	benämnas	
som kurslitteratur respektive facklitteratur. Som exempel kan nämnas att en sökning 
inom ämnesområdet ”biologi” ger ett resultat på tre böcker utgivna av Studentlittera-
tur,	där	två	närmast	är	att	betrakta	som	facklitteratur	med	ett	som	bäst	mycket	smalt	
användningsområde	för	högskoleundervisning	(Ren och rensjukdomar av Rehbinder 
och Genförändrad mat – vardagsmat? av	Wibeck).	Vissa	exempel	finns	dock	på	lit-
teratur	som	mycket	väl	kan	anses	falla	inom	ramen	för	definitionen	av	kurslitteratur,	
framförallt inom ämnesområdena ekonomi och humanoria.

Studentlitteratur är det förlag som i dagsläget har flest böcker av samtliga förlag 
på	Elib,	och	facklitteratur	i	allmänhet	är	också	representerad	i	högre	grad	på	Elib	än	
skönlitteratur	(1132	respektive	843,	samt	förutom	dessa	ämnesområden	239	utländska	
böcker).	Detta	är	tänkvärt	då	Studentlitteratur	är	relativt	nya	på	Elib.	De	påbörjade	
utgivningen i januari 2009 och har sedan dess utökat utbudet kontinuerligt.

Elib själva har ännu inte kunnat se eller mäta responsen på Studentlitteraturs 
utgivning,	även	om	man	konstaterar	att	de	är	bland	de	förlag	som	är	mest	drivande	
och släpper flest böcker. Johan Greiff på Elib menar att ett av de största problemen för 
ett	ökat	genomslag,	i	enlighet	med	vad	studenterna	tidigare	uppgett,	är	de	olika	for-
maten och kopieringsskydden. Han anser att det skulle ligga i marknadens intresse 
att	konvergera	mot	ett	gemensamt	format,	något	vi	förhoppningsvis	redan	ser	en	
början till i och med uppslutningen kring Epub. Problemet är att olika stora företag 
som säljer e-böcker eller läsplattor har haft möjlighet att själva styra över vilka format 
som skall vara läsbara på respektive läsare. Här syns nu en utveckling som tyder på 
ett	öppnare	klimat	då	exempelvis	Sony	och	Amazon	har	lättat	på	sina	krav	vad	gäller	
proprietära format till sina läsare. 

Vad gäller framtiden förutspår Greiff att kurslitteratur kommer att finnas i digital 
form	på	bred	front	–	mobiltelefoner,	datorer	och	läsplattor	kommer	alla	att	vara	for-
mat	som	den	framtida	studenten	använder	för	sin	kurslitteratur,	förmodligen	kom-
binerat	med	internetbaserat	material.	Dock	tror	han	snarare	att	digital	kurslitteratur	
kommer att komplettera den tryckta – en liten minskning av den senare är kanske 
att	förmoda,	men	han	menar	att	vi	också	kommer	att	se	ett	”både-och-beteende”,	där	
studenten	har	60–70	%	av	sin	litteratur	fysiskt,	men	också	all	litteratur	digitalt	för	
att lätt kunna komma åt den. Ett annat rimligt antagande är att e-böcker i framtiden 
inte	enbart	är	kopior	av	sina	fysiska	förlagor,	utan	har	utvecklats	med	animationer,	

Branschen om framtiden
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handledningar och liknande.
Utvecklingen av den svenska digitala kursboksutgivningen formas dock av ett 

antal	motsättningar.	Elib	ser	stor	potential	för	utgivningsområdet,	och	uppger	också	
att	ett	par	förlag	är	mycket	intresserade,	men	samtidigt	att	många	är	avvaktande.	Av	
de intervjuer som genomförts framgår att en av de största reservationerna är pris-
frågan,	relaterad	till	studenternas	dåliga	betalningsvilja.	Under	de	omständigheter	
som	råder	finns	inte	stort	utrymme	för	att	sänka	priserna	på	e-böcker,	och	inköp	
av	e-böcker	kopplas	också	ofta	(om	än	inte	alltid)	till	en	läsplatta,	vilka	idag	ligger	
på en prisnivå som gör det ytterst tveksamt om de är att betrakta som attraktiva för 
studenter. Farhågorna delas av i princip samtliga förlag som idag saknar eller har en 
begränsad	utgivning	av	digital	kurslitteratur,	där	det	kanske	mest	talande	exemplet	är	
Norstedts,	som	är	delägare	i	Elib	och	delar	ägare	med	Bokus,	men	ändå	inte	har	valt	
att utveckla den digitala kursboksutgivningen.

E-böcker eller andra format?

Bland	de	förlag	som	utvecklar	affärsområdet	kurslitteratur	finns	exempel	på	olika	
vägval	som	inte	enbart	handlar	om	huruvida	Elib	är	rätt	distributionskanal	eller	ej,	
utan också om hur digital kurslitteratur bör utformas. Johan Greiff menar att en del 
av de förlag som ställt sig tveksamma till utgivning av kurslitteratur via Elib istället 
tittar	på	andra	lösningar,	såsom	interaktiva	läromedel	och	lärarhandledningar.	Tre	
förlag som bestämt sig för att utveckla sin digitala verksamhet ger exempel på olika 
tillvägagångssätt	och	syn	på	mediet:

•	 Natur	&	Kultur	planerar	en	kraftig	utökning	av	sortimentet	hos	Elib,	där	stör-
re	delen	är	facklitteratur	(backlist	inom	ämnena	historia	och	psykologi).	Man	
genomför också undersökningar för att se vad marknaden vill ha och tittar på 
olika sätt att sälja böckerna.

•	 Studentlitteratur	fortsätter	en	kontinuerlig	utgivning	på	Elib,	med	fokus	på	kurs-
litteratur,	men	jobbar	också	parallellt	med	interaktivitet	och	nya	sätt	att	använda	
det	digitala	formatet,	för	att	undvika	att	digitala	läromedel	blir	”böcker	på	burk”.

•	 Liber	satsar	i	princip	inte	alls	via	Elib,	men	har	intern	utveckling	med	fokus	på	att	
utveckla formatet till att vara mer än digitala kopior.

Natur	&	Kulturs	inriktning	delas	av	ett	antal	förlag,	som	i	olika	utsträckning	ut	ökar	
e-boksutbudet,	antingen	via	Elib	eller	genom	egna	kanaler.	Förlaget	tas	här	som	
exempel	eftersom	de	är	det	förlag	som,	förutsatt	att	målsättningen	nås,	expanderar	
utbudet mest. Om man lyckas med att förhandla fram alla avtal kommer antalet titlar 
hos Elib att mångdubbleras på kort tid i och med utgivning av framförallt backlist – 
särskilt anmärkningsvärt då de redan nu erbjuder näst flest titlar av alla förlag som är 
anslutna till Elib.

Däremot	skall	inte	Natur	&	Kultur	ses	som	ett	helt	representativt	exempel	för	
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denna	grupp,	då	de	är	mer	aktiva	inom	andra	områden	av	digitalisering	än	många	
andra	förlag.	Bland	annat	har	man	genomfört	undersökningar	bland	studenter	på	
Handelshögskolan	och	KTH	för	att	se	på	vilka	sätt	studenter	vill	handla	(vars	resultat	
i	allmänhet	speglar	intrycket	från	undersökningarna	kopplade	till	denna	rapport).	
Tänkbara	modeller	är	inte	bara	kapitelvis	försäljning,	utan	också	olika	metoder	för	
att köpa tillfälliga licenser för dem som snabbt behöver tillgång till material inom 
ett ämne – att enkelt uttryckt hyra kapitel efter behov. Man menar att marknaden är 
redo	och	förväntar	sig	digital	distribution	inom	en	snar	framtid,	och	på	ett	sätt	som	
gör piratkopieringen mindre attraktiv. Förlaget anser också att man på sätt och vis 
skulle kunna se den generellt minskade försäljningen i hela branschen som ett tecken 
på	att	konsumenterna	är	redo	att	köpa	böcker	på	nya	sätt.	Det	bör	också	nämnas	
att en digitalisering på bred front endast är ett tilltänkt första steg för förlaget – i ett 
senare skede handlar det om att komplettera befintliga böcker med extramaterial i 
form	av	digitala	resurser,	och	även	utveckla	nya	läromedel	från	grunden,	åtföljda	av	
olika resurser som drar nytta av det digitala formatet. Här kan exempelvis nämnas en 
redan utvecklad mobil applikation som riktar sig till studenter som läser Svenska för 
invandrare,	utvecklad	i	samarbete	med	KTH.

Studentlitteratur talar i viss utsträckning om sina planer avseende ”läromedel 2.0” i 
rapporten E-boken – lätt att göra, svår att sälja. I detta sammanhang får de dock repre-
sentera	en	tvåvägslinje	(och	en	kraftfull	sådan,	då	de	redan	nu	är	det	kursboksförlag	
som	har	störst	digital	utgivning).	Det	stora	antalet	titlar	som	lagts	ut	på	Elib	kan	tyckas	
visa	på	en	tilltro	till	e-boken	som	format,	men	förlaget	självt	menar	att	det	inte	riktigt	
är så enkelt. Jerker Fransson på Studentlitteratur menar att utgivningen av e-böcker 
ses	som	en	nödvändighet	för	att	hålla	sig	långt	fram	i	utvecklingen,	men	anser	sam-
tidigt	att	formatet	är	alltför	låst	och	egentligen	inte	erbjuder	särskilt	många	fördelar,	
undantaget	att	böckerna	blir	lättare	att	bära	med	sig.	Arbetet	vid	sidan	av	utgivningen	
via	Elib	handlar	istället	om	att	ta	fram	nya	former	för	interaktiva	läromedel,	exempel-
vis webbaserat. Vad gäller den traditionella e-boken tittar förlaget på möjligheter till 
kapitelvis försäljningar och möjligheter för köparen att själv kombinera delar av verk 
till	antologier,	något	som	än	så	länge	är	behäftat	med	svårigheter	–	dels	skapar	det	
problem	gällande	ersättningar	till	författaren,	dels	riskerar	administrationen	för	för-
säljning av enskilda kapitel att bli så tids- och resurskrävande att det inte blir lönsamt. 
Strävan hos förlaget är att kunna erbjuda nya former av kurslitteratur på ett sätt som 
tilltalar	konsumenten,	utnyttjar	formatets	fördelar	och	är	lättillgängligt	(här	nämns	
Iphone	med	sina	applikationer	som	ett	exempel	på	lyckad	digital	distribution),	men	
samtidigt vara fortsatt ledande i utgivningen av e-böcker.

Libers	inställning	är	intressant,	eftersom	de	ställt	sig	nästan	helt	utanför	Elib	vad	
gäller	utformandet	av	framtidens	kurslitteratur	(förlaget	har	ett	mindre	antal	titlar	
utgivna	hos	Elib).	Peter	Söderholm	på	Liber	uppger	att	man	följer	Elibs	utveckling,	
men aktivt valt att inte delta eftersom man menar att e-boksformatet som det ser ut 
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idag är alltför begränsat – det tillför inget nytt förutom möjligen digitala sökfunktio-
ner	och	priset	är	inte	proportionellt	mot	vad	man	får,	samtidigt	som	en	sänkning	är	
svår att uppnå. 

Libers	utveckling	internt	handlar,	förutom	att	följa	marknaden	både	i	Sverige	och	
internationellt,	om	att	utveckla	interaktiviteten	i	digital	litteratur.	Detta	är	i	sig	behäf-
tat	med	andra	problem,	exempelvis	hur	man	utvecklar	interaktiva	exempel,	övnings-
uppgifter och liknande utan att ta bort kritiskt tänkande ur ekvationen. Söderholm 
menar att en stor svårighet är att utvecklingen blir mycket komplex om man exempel-
vis	tänker	sig	en	övningsuppgift	i	medicin	som	sträcker	sig	över	ett	längre	scenario,	
där varje val resulterar i en ny fortsättningssituation baserad på tidigare val. Samti-
digt är det möjligheter av denna typ som visar styrkan i det digitala formatet – ett 
långtidsscenario av detta slag uppmanar inte bara studenten att göra om uppgiften 
enbart	för	att	se	vart	andra	val	leder,	utan	också	till	att	föra	diskussioner	i	exempelvis	
seminariegrupper där både val och utfall kan diskuteras kritiskt.

Just att inte leda studenter till ”rätt” och ”fel” ser Söderholm som den största utma-
ningen	med	interaktivitet,	men	också	som	en	enorm	möjlighet.	Ofta	är	det	i	dagsläget	
läraren som genom föreläsningar och seminarier leder studenterna mot ett kritiskt 
närmande	till	litteraturen	och	uppmanar	till	eftertanke,	men	om	digital	kurslitteratur	
utvecklas på rätt sätt kan det innebära nya möjligheter inte minst för olika distansut-
bildningar.

Förutom det som nämns ovan finns planer hos olika förlag på att utveckla digi-
tala	resurser	kopplade	till	kurslitteraturen,	snarare	än	att	göra	böckerna	digitala	i	
sig.	Lärare	och	studenter	skall	kunna	hitta	handledningar,	exempel	och	liknande	på	
internet.	Detta	beskrivs	kanske	bäst	som	en	”halvdigitalisering”	då	det	kan	användas	
även	i	samband	med	fysiska	böcker,	och	beskrivs	också	som	en	önskvärd	utveckling	
av många av de lärare som är mer kritiska till e-böcker.

Bokhandlarna

Med digitalisering följer också en risk för de butiker som säljer fysiska exemplar 
av	produkterna,	något	som	märkts	inte	minst	i	musikindustrin.	För	bokbranschen	
finns dock olika åsikter och förhållningssätt när det gäller utvecklingen av digitala 
resurser.

Farhågan att bokhandlarna helt skall försvinna till följd av en ökad digitalisering 
är	inte	särskilt	utbredd,	åtminstone	inte	när	det	gäller	kurslitteratur.	Snarare	handlar	
det mer om att de mindre fysiska bokhandlarna ser det som troligt att internetbok-
handlarna,	som	redan	tagit	över	en	stor	del	av	försäljningen,	kommer	att	få	ensamrätt	
på	försäljningen	av	digital	kurslitteratur.	Argumenten	för	att	de	fysiska	bokhandlarna	
bör	ha	en	plats	i	försäljningskedjan	även	när	det	gäller	digitalt	utgiven	litteratur	är,	
märkligt	nog,	återkommande	inte	bara	hos	handlare	utan	även	hos	förlag.	

Även om ett antal förlag nämner Elib som trolig framtida huvudgrossist till fram-
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förallt	internetbokhandlar,	talar	såväl	förlag	som	handlare	(och	då	även	aktörer	som	
äger	eller	har	del	i	internetbutiker)	om	vikten	av	kundrelationer,	personlig	kontakt	
och merförsäljning. 

Merförsäljning	spelar	förmodligen	en	mindre	roll	när	det	gäller	kurslitteratur,	men	
argumentet	är	icke	desto	mindre	viktigt,	och	det	är	dessutom	ett	rimligt	antagande	att	
kunden är mer benägen att lyssna på och framförallt ställa frågor till ett butiksbiträde 
än att impulshandla fler böcker via en hemsida.

Den	personliga	kontakten	är	däremot	helt	klart	viktig	för	formatets	utbredning,	
och här ser både förlag och handlare möjligheter. En åsikt som kan utläsas genom 
intervjuerna är att de två största trösklarna för konsumenten att ta sig över för ett 
ökat intresse för e-böcker är att förstå sig på och komma över rädslan för de olika 
formaten,	samt	att	bekanta	sig	med	och	köpa	en	läsplatta.	Här	får	inte	betydelsen	av	
ett	butiksbiträde	som	kan	förklara	funktioner	och	format,	eller	för	den	delen	erbjuda	
kunden	att	känna	på	och	testa	läsplattan,	underskattas.	Läsplattan	betraktas	antagli-
gen	av	kunden	som	dyr,	och	köps	därför	inte	lättvindligt	och	utan	visshet	om	att	den	
fungerar och fyller sin funktion.

Den	förlängda	möjligheten	när	kunden	handlar	sin	läsplatta	och	får	instruktioner	
i	en	butik,	är	att	köpet	av	e-böcker	därmed	inte	enbart	kopplas	till	internet	eller	direkt	
handel	via	plattan	(som	exempelvis	Amazons	Kindle	erbjuder).	Kunden	kan	därför	
förmodas komma till fysiska butiker även med sin läsplatta för att köpa e-böcker. 
Olika	förslag	på	hur	e-böcker	kan	säljas	i	fysiska	butiker	inkluderar:

•	 Vouchersystem.
•	 Försäljning	av	abonnemang	i	olika	former.
•	 Handlarportaler	som	låter	bokhandlar	ladda	in	böckerna	och	ta	betalt	i	butik	

(något	som	redan	existerar	från	utländska	grossister).
•	 Framtida	lösningar	med	streckkodsläsare	på	plattorna	–	kunden	scannar	streck-

koderna och går sedan till kassan och betalar varpå böckerna aktiveras.

Förutsatt	att	möjligheterna	för	försäljning	i	fysisk	butik	kommer	på	plats,	finns	defi-
nitivt möjligheter att öka intresset och försäljningen hos studenter. En avgörande 
faktor för beställning från internetbutiker framför fysiska butiker ansågs som bekant 
vara	väntetiden	–	om	en	bok	måste	beställas,	beställs	den	oftast	från	internetbutiker.	
Informationen från butiken om att boken visserligen måste beställas men kan levere-
ras	till	läsplatta	eller	dator	inom	en	minut,	kan	mycket	väl	locka	till	köp.

Internethandlarna använder i dagsläget i princip uteslutande Elib som grund för 
försäljning,	och	Elibs	utveckling	blir	i	princip	densamma	som	internethandlarnas.	
Undantaget	i	sammanhanget	är	Adlibris.	Företaget	har	det	största	utbudet	av	e-böck-
er	på	den	svenska	marknaden,	med	litteratur	från	olika	länder	och	på	olika	språk	
(däribland	en	del	fack-	och	kurslitteratur).	Man	säger	sig	också	ha	egna	planer	för	
framtiden,	men	vill	inte	uttala	sig	närmare	om	exakt	vad.	



KOlUMNTITEl

44

BRANSCHEN OM FRAMTIDEN

Hårdvaran och svenska möjligheter

Det	svenska	företaget	Riidoo	håller	för	närvarande	på	att	starta	en	internetbutik	där	
de planerar att sälja läsplattor och e-böcker. Förutom detta arbetar de också med 
utveckling	av	system	för	överföring	av	e-böcker	mellan	de	olika	leden	(förlag,	hand-
lare,	grossister	och	konsumenter).	Målsättningen	är	att	olika	grossister	och	handlare	
skall kunna integreras i samma system på ett sätt som blir enkelt för alla parter.

Detta	är	självklart	intressant	för	branschen	som	helhet,	men	särskilt	intressant	
för affärsområdet kurslitteratur är en annan del av verksamheten – anpassning av 
läsplattor.	Tidigare	utvecklade	man	egna	läsplattor,	något	marknaden	inte	var	mogen	
för,	men	nu	inriktas	istället	arbetet	på	import	och	anpassning	för	den	svenska	mark-
naden. Eva Marnfeldt menar att det kan handla om att läsplattan kan anpassas till en 
viss	design	eller	för	ett	särskilt	format,	alternativt	att	den	får	möjligheten	att	koppla	
upp mot ett eget intranät.

För kurslitteratur skulle detta kunna innebära läsplattor som är skräddarsydda 
inte	bara	för	studenter,	utan	till	och	med	för	särskilda	inriktningar;	en	läsplatta	för	
läkarstudenter	med	fokus	på	bildbehandling	och	förstoring	för	anatomiböcker,	en	
för juridikstudenter med möjlighet att ha flera referensdokument öppna samtidigt 
och bläddra enkelt mellan dem med genvägsknappar. Plattorna kan också utrustas 
med möjligheten att nå universitetens egna hemsidor för att hämta kompendier och 
dokument.
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Universitetens inställning

Som tidigare nämnts tar vissa universitet direkt hänsyn till bokens språk utefter krav 
på tillgänglighet för studenterna och läsförståelse i början av kurserna. Trots det-
ta uppskattas efter en sammanvägning att ungefär en tredjedel av all kurslitteratur 
som	används	vid	universiteten	är	utländsk,	och	då	för	det	mesta	engelsk	eller	ameri-
kansk. 

I de fall universiteten väljer en utländsk kursbok beror det oftast på att kvalite-
terna	överväger	nackdelen	att	inte	kunna	erbjuda	studenterna	en	bok	på	svenska,	
alternativt att ämnesområdet är så smalt att svensk litteratur antingen saknas eller 
endast	finns	i	mycket	begränsad	omfattning.	Bland	de	statsvetenskapliga	institu-
tioner som intervjuats nämns ofta kurser i internationell politik som ett talande 
exempel,	där	boken	The Globalization of World Politics (Baylis,	Smith,	utgiven	av	
Oxford	University	Press)	erbjuder	en	överblick	i	ämnet	som	inget	svenskt	verk	kan	
motsvara,	och	därför	används	så	gott	som	genomgående	på	introduktionskurser	i	
ämnet. Samtidigt är det ofta svårt för lärarna att hitta bra fördjupningsböcker för 
fortsättningskurser	(som	vid	tre	undersökta	universitet	 inbegriper	ämnen	som	
internationell	lag,	FN:s	resolutioner,	byggande	av	världsordning	och	humanitära	
interventioner)	på	svenska,	då	skolbildningen	kring	ämnena	ofta	sker	i	debatt	mel-
lan olika engelska och amerikanska professorer. Här menar man således att svenska 
förlag inte har några alternativ vare sig för översikt eller för fördjupning. Även om 
Globalization är	den	mest	återkommande	boken	inom	ämnet,	finns	också	ett	antal	
böcker	som	återkommer	inom	fördjupningsinriktningarna,	varför	det	borde	vara	
relativt lätt att identifiera ämnesområdena för de svenska förlag som är intresserade 
av utgivning inom ämnet.

Som exempel på ämnen där svensk litteratur saknats för att ämnet är nytt nämn-
des	tidigare	nyuppkomna	datainriktade	utbildningar,	och	här	uppger	två	avgångsstu-
denter från dataspelsutvecklingsprogrammet i Skövde att ca en tiondel av litteraturen 
har	varit	på	svenska,	samtidigt	som	svensk	erfarenhet	definitivt	finns	inom	ämnet	
– med få undantag har alla lärare varit svenska med såväl praktisk som teoretisk 
erfarenhet.

En	del	av	universitetens	åsikter	om	utländsk	litteratur	rör	marknadsföringen,	där	
den generella uppfattningen är att framförallt engelska och amerikanska förlag är väl-
digt angelägna och pådrivande. Universiteten besöks ofta ett par gånger per år inom 
respektive	ämnesområde	av	representanter	för	olika	förlag,	och	lärarna	får	också	flera	
leveranser	av	gratisböcker.	Av	detta	följer	dock	inte	slutsatsen	att	utländska	förlag	
anses bättre på marknadsföring – endast i undantagsfall nämns marknadsföringen 
som	positiv,	och	då	av	lärare	inom	smalare	ämnesområden	där	litteratur	över	huvud	
taget är svår att hitta. Generellt menar lärarna istället att det krävs mycket för att byta 
ut	en	bok	man	redan	är	nöjd	med,	och	att	många	av	gratisböckerna	bläddras	i	någon	
enstaka	gång,	för	att	sedan	stå	oanvända	i	bokhyllan.	I	vissa	fall	anser	man	också	att	
de utländska förlagen går för långt i sin ivrighet – exempelvis ville Oxford Univer-
sity Press genomföra en tentamenstävling baserad på en kursbok och sedan dela ut 
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gratisböcker	som	pris	i	Lund,	något	som	tillbakavisades	då	lärarna	ansåg	det	både	
omoraliskt och vådligt för utbildningen att låta ett internationellt företag göra reklam 
på detta sätt.

De	flesta	av	lärarna	förespråkar	dock	en	mellanlinje,	och	menar	att	svenska	för-
lag trots allt har en del att lära av de amerikanska och engelska. Många upplever att 
marknadsföring av ny svensk litteratur ofta sker genom utskick av pamfletter och 
kataloger,	alternativt	bokbord	i	enstaka	fall.	Här	menar	man	att	svenska	förlag	gärna	
får	vara	något	mer	uppsökande	och	informerande.	Dessutom	påtalar	flera	lärare	att	
en del av den utländska marknadsföringen är en uppvisning av helheten runt en bok. 
Uppfattningen är till exempel att utländska förlag är bättre på den del av digitali-
seringen som merparten av alla lärare anser vara önskvärd – resurssidor med hand-
ledningsförslag,	färdiga	OH-bilder	och	presentationer	och	extra	övningsuppgifter	
kopplade till kapitel. En utveckling av svenska förlag även på detta område skulle 
välkomnas av många lärare. 

Studenternas språkpreferenser

Att	var	tredje	bok	är	utländsk	innebär	att	i	princip	alla	studenter	borde	vara	bekanta	
med	utländsk	(i	praktiken	nästan	uteslutande	engelskspråkig)	litteratur.	En	fråga	
som väcktes med anledning av detta var om det med hänsyn till studenternas språk-

0

10

20

30

40

50

BortfallVet ejDen som är 
billigast

Den svenska 
översättningen

Den engelska 
originalboken

%

24 %

44,40 %

20 %

10 %

1,60 %

Diagram 12. Studenters attityd till svensk- respektive engelskspråkiga böcker

Källa:	Enkätundersökning	genomförd	för	denna	rapport



KOlUMNTITE l    

47

IMPORT

preferenser skulle vara lönsamt för förlagen att kunna erbjuda svenska översättningar 
eller	egna	böcker	på	svenska,	och	i	sådant	fall	vilka	ämnesområden	som	skulle	vara	
mest mottagliga och angelägna.

Dessa	frågor	inbegreps	i	attitydundersökningen	som	genomfördes,	och	syftade	
inte	bara	till	att	kartlägga	språkpreferenserna,	utan	också	till	viss	del	betalningsviljan.	
Den	första	fråga	respondenterna	hade	att	ta	ställning	till	var:	”Om	en	kursbok	med	
engelska	som	originalspråk	finns	listad	för	en	kurs,	och	boken	även	finns	översatt	till	
svenska,	föredrar	du	då…”	Resultatet	visas	i	diagram	12	på	föregående	sida.

I denna första fråga var svaret kanske inte oväntat – de flesta borde föredra att ta 
del av boken på sitt hemspråk. För att utveckla priskänsligheten ytterligare frågade 
vi dem som ansåg sig föredra den svenska översättningen om de skulle göra så även 
om	den	var	dyrare	(notera	att	bortfallet	här	försvunnit	eftersom	endast	de	44,4	%	som	
svarat	”den	svenska	översättningen”	tillfrågats):

Svaret gör gällande att närmare hälften av dem som föredrar den svenska över-
sättningen	också	är	beredda	att	betala	mer	för	den,	och	att	en	femtedel	är	osäkra	på	
vilken	bok	de	skulle	välja.	Den	slutsats	som	kan	dras	av	detta	är	att	relativt	många	
studenter	ser	det	svenska	språket	som	en	fördel,	och	ett	mervärde	de	är	beredda	att	
betala extra för.

Slutligen genomfördes ett statistiskt sambandstest av samma typ som i frågan om 

0

10

20

30

40

50

Vet ejNejJa

%

48,20 %

30,40 %

21,40 %

Diagram 13. Rubrik: Priskänslighet hos de studenter som föredrar svenskspråkiga böcker

Källa:	Enkätundersökning	genomförd	för	denna	rapport



KOlUMNTITEl

48

IMPORT

inställningen till e-böcker. Syftet var att utröna om det fanns skillnader i attityder 
mellan teknisk och filosofisk inriktning avseende språkpreferens. Testet bekräftade 
att	ett	sådant	samband	fanns,	vilket	syns	i	följande	diagram:

Ungefär	lika	stor	andel	i	de	båda	grupperna	anser	att	det	är	en	prisfråga,	medan	en	
betydligt högre andel studenter i filosofiska ämnen anser att den svenska är att före-
dra.	Detta	var	förmodligen	väntat,	då	det	som	tidigare	nämnts	får	antas	vara	lättare	att	
ta	till	sig	mer	formeltung	litteratur	oavsett	språk,	i	jämförelse	med	en	bok	som	består	
till större delen av löpande text.

Allt	sammantaget	kan	vi	konstatera	att	det	finns	variationer	i	de	språkliga	prefe-
renserna	hos	studenter,	och	att	vissa	är	beredda	att	betala	mer	för	en	svenskspråkig	
utgåva	av	sin	kurslitteratur.	Detta	bekräftar	i	stort	det	många	av	de	lärare	och	studen-
ter	som	intervjuats	närmare	har	sagt,	och	särskilt	intressant	vore	att	kunna	jämföra	
med	statistik	från	tidigare	undersökningar,	för	att	se	hur	preferenserna	har	utveck-
lats. Tyvärr kan inte någon sådan undersökning hittas.

Hur säljs importerad kurslitteratur?

Importerad litteratur säljs ofta på samma sätt som svensk litteratur – genom fysiska 
bokhandlar,	internetbokhandlar	och	på	begagnatmarknaden.	Skillnaderna	ligger	
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Källa:	Enkätundersökning	genomförd	för	denna	rapport
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egentligen främst i två aspekter; det är betydligt längre leveranstid på böcker som inte 
finns	i	lager	hos	handlaren	jämfört	med	svensk	litteratur,	och	det	finns	betydligt	färre	
e-böcker	till	försäljning	hos	de	stora	internethandlarna	(även	om	det	finns	större	
utbud	tillgängligt	för	lån	hos	vissa	universitetsbibliotek),	mycket	beroende	på	att	i	
stort sett alla internethandlare använder sig av Elib.

Tillgängligheten och besluten om vilken litteratur som skall gälla går hand i hand 
–	en	lärare	har	ordagrant	sagt	att	en	bok	som	inte	alls	finns	listad	hos	Adlibris	sällan	
blir vald som kurslitteratur. Åt andra hållet meddelar sig universiteten som redan 
nämnts	med	lokala	handlare	och	så	kallade	boklådor,	samtidigt	som	de	större	ked-
jorna försöker bevaka de litteraturlistor som läggs ut på internet. 

För alla handlare är ett kärnproblem med utländsk litteratur att kunna säkerställa 
tillgång.	Som	vi	sett	blir	detta	kanske	ett	problem	av	större	vikt	för	fysiska	bokhandlar,	
då de riskerar att helt gå miste om affären i händelse av att de inte har böckerna hem-
ma när studenterna behöver dem. Förutom att kontrollera litteraturlistor försöker 
de	därför	identifiera	böcker	som	används	ofta	och	av	flera	universitet,	varpå	de	kan	
hålla ett större lager av dem – tidigare nämnda Globalization of World Politics är ett 
exempel,	där	samtliga	internetkedjor	i	skrivande	stund	har	boken	för	leverans	inom	
samma tidsram som svensk litteratur. 

Litteratur	som	inte	lagerhålls	måste	beställas,	vilket	när	det	gäller	kurslitteratur	
ibland	måste	göras	direkt	från	mindre	förlag,	snarare	än	grossister.	De	större	gros-
sister	som	används	är	Ingram	(USA),	samt	Bertram	och	Gardners	(England).	Många	
av	de	större	kursboksförlagens	böcker	finns	tillgängliga	här,	och	beställningar	från	
de större grossisterna medger oftast snabbare leveranstid – i värsta fall kan en beställ-
ning från något av de mindre förlagen ta veckor.

Det	som	skiljer	handel	av	kurslitteratur	från	vanlig	import	är	främst	att	det	ställer	
större	krav	på	handlaren	vad	gäller	marknadsundersökning:	böckerna	måste	fin-
nas till hands när studenten efterfrågar dem. För vanlig litteratur är det oftast inget 
problem,	och	exempelvis	böcker	av	Dan	Brown,	J	K	Rowling	och	diverse	fantasy	kan	
lagerhållas eftersom de förr eller senare säljs. För kurslitteratur har efterfrågekur-
vorna	väldigt	specifika	toppar	vid	kursstarter,	varefter	böckerna	inte	efterfrågas	alls.	
Samtidigt	kan	inte	handlarna	riskera	att	lagerhålla	för	stora	mängder,	eftersom	tit-
larna riskerar att bytas ut. Även förändringar från förlagens sida är något som måste 
bevakas,	då	nya	upplagor	av	kurslitteratur	ofta	har	uppdateringar	som	gör	dem	mer	
aktuella och litteraturlistorna från universiteten nästan uteslutande är upplagespeci-
fika. Försäljning av utländsk kurslitteratur blir därmed en balansgång mellan att vara 
den handlare som kan erbjuda böckerna omedelbart över disk eller för snabb leve-
rans och att sitta med ett lager som riskerar att snart bli mer eller mindre värdelöst.

Förmodligen är kurslitteratur ett av de områden där handlare först kommer att 
behöva	se	över	lösningar	för	att	kunna	sälja	utländsk	litteratur	på	elektronisk	väg,	för	
att snabbt kunna erbjuda böckerna och samtidigt slippa lagerhålla titlar som riske-
rar	att	bli	inaktuella.	De	redan	nämnda	stora	grossisterna	erbjuder	olika	lösningar	
för	försäljning	av	e-böcker,	och	detta	är	därmed	något	som	genast	skulle	kunna	bli	
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aktuellt	om	handlarna	beslutar	sig	för	att	satsa.	De	stora	kedjorna	uttalar	sig	inte	om	
sådana	planer,	men	exempelvis	Billingska	bokhandeln	säljer	redan	e-böcker	över	
disk via Gardners.
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Tecken på en digital trend?

E-böcker	är	som	bekant	inte	ett	nytt	begrepp,	och	olika	initiativ	har	pågått	såväl	inom	
Sverige som internationellt under många år. Vad som däremot är slående är hur lång-
samt utvecklingen har gått i jämförelse med andra branscher. Kanske beror det på att 
boken som medium är så stark att vi inte är beredda att lägga undan den för att läsa 
från	en	skärm	–	här	har	exempelvis	digital	distribution	av	musik,	film	och	dataspel	ett	
försprång då konsumenten redan använder aktuell apparatur både för att konsumera 
och handla.

De	flesta	är	dock	överens	om	att	den	digitala	handeln	med	böcker	är på framgå-
ende,	trots	en	något	långsam	takt.	Detta	märks	för	kurslitteraturen	främst	hos	uni-
versitetsbiblioteken	och	institutionerna,	där	digitalt	material	sprids	och	efterfrågas	i	
växande	takt,	men	också	då	fler	studenter	väljer	att	handla	sina	fysiska	böcker	digitalt	
(något	som	med	lite	god	vilja	kan	ses	som	åtminstone	halvt	digital	distribution).	Sam-
tidigt	har	handlare,	stora	som	små,	börjat	ta	initiativ	till	att	sälja	digital	litteratur,	och	
förlagen gör sig beredda – låt vara i olika omfattning och under olika former. 

Sammantaget	har	mer	hänt	på	ett	fåtal	år	än	de	tio	föregående,	och	tecknen	tyder	
på en fortsatt utbredning av digital distribution. Frågorna som kvarstår är hur snabbt 
den	kommer	att	gå,	vilka	som	kommer	att	vinna	på	den	och	vilka	som	kommer	att	
handla.

”Den digitala generationen”

Det	har	sagts	om	åttio-	och	nittiotalisterna	att	de	växt	upp	med	”världen	i	vardags-
rummet	och	världen	som	vardagsrum”.	Detta	syftar	självklart	till	att	de	via	internet	
kan	nå	i	princip	vem	som	helst	(åtminstone	i	västvärlden),	läsa	tidningar	från	värl-
dens alla hörn och dela underhållning med personer från olika världsdelar – för-
utom onlinespel finns på flera håll möjligheten att följa sport- eller nöjessändningar 
och samtidigt chatta med andra som tittar. På samma gång blir världen mindre med 
bättre	transportmöjligheter,	och	många	universitet	erbjuder	möjligheter	till	utlands-
studier	under	någon	eller	några	terminer.	Denna	generation	är	van	att	interagera,	
planera	och	handla	med	hjälp	av	datorn	eller	mobiltelefonen,	och	att	kommunicera	
via bloggar eller portaler som Facebook. Samma generation är också den som för 
närvarande	utgör	majoriteten	av	dem	som	skrivs	in	på	högskolor	och	universitet,	
vilket gör dem högintressanta som presumtiva konsumenter av digitalt distribuerad 
litteratur. Problemet är att mycket pekar på att ungdomarna inte är de mest intres-
serade när det gäller e-böcker.

Intervjuerna som genomförts för denna rapport gör gällande att studenter delar 
de	farhågor	som	merparten	av	de	som	tillfrågas	om	e-böcker	har.	Den	allmänna	
uppfattningen hos dem som börjat sälja och distribuera böcker i digitalt format 
tycks	också	(baserat	på	andra	artiklar	och	undersökningar)	vara	att	inställningen	till	
e-böcker är mindre åldersberoende än vad man kunnat anta – de som är mest intres-

Framtiden och digitalisering
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serade	är	helt	enkelt	de	som	läser	mest,	oavsett	ålder.	Detta	innebär	dock	inte	att	vi	
helt	kan	släppa	antagandet	om	ungdomar	som	den	ideala	målgruppen,	särskilt	inte	
som vi ser en ökad användning av annan typ av underhållning över olika format. Film 
och	musik	är	inte	längre	begränsade	till	en	typ	av	spelare,	och	ungdomar	använder	
idag	mobiler,	datorer	och	spelkonsoler	till	att	spela	–	och	köpa	–	musik	och	film.	En	
rimligare	slutsats	är	att	vi	bara	befinner	oss	i	början	av	processen,	och	förmodligen	
var det på samma sätt de mest intresserade som i början satte sig in i formatet mp3 
eller utnyttjade möjligheter att streama film via internet och tv-operatörers hem-
sidor,	medan	ungdomarna	tagit	över	i	takt	med	att	attraktiva	produkter	och	tjänster	
introducerats.	Den	rätta	frågan	är	förmodligen	inte	varför	ungdomar	inte	tycks	vara	
intresserade	av	e-böcker,	utan	vilken	produkt	eller	tjänst	som	kommer	att	sätta	igång	
försäljningen på allvar.

Piratkopiering

En faktor som alltid är aktuell och skapar oro när det gäller digital distribution inom 
alla	branscher	är	piratkopiering.	Detta	ämne	har	mer	generellt	berörts	i	en	tidigare	
rapport	från	SvF	(Ljudböcker och e-böcker på The Pirate Bay – en kartläggning av 
illegal fildelning,	utgiven	19	april	2008).	I	denna	rapport	framgår	bland	annat	att	det	
som på piratscenen kallas ”e-bok” inte nödvändigtvis behöver vara en e-bok från ett 
förlag.	Många	gånger	kan	det	istället	handla	om	en	scannad	kopia	av	en	hel	bok,	eller	
rentav	en	textfil,	där	någon	tagit	sig	tiden	att	skriva	av	ett	litterärt	verk.	Rapporten	
noterar även att en förklaring som ofta framhålls till den illegala fildelningens stora 
utbredning	i	Sverige	är	avsaknaden	av	bra,	lagliga	alternativ	för	digital	distribution.	
Detta	påstående	avfärdas	dock	som	ensam	förklaring	till	den	omfattande	fildelning-
en,	då	det	finns	många	aktörer	i	Sverige	som	erbjuder	laglig	nedladdning	av	ljud-	och	
e-böcker.	Det	noteras	också	att	fildelningen	vad	avser	litteratur	i	digital	form	inte	är	
tillnärmelsevis	lika	stor	som	när	det	gäller	film	och	musik,	men	också	att	e-böcker	
och	ljudböcker	tillhör	små,	växande	marknader,	varför	även	små	mängder	fildelning	
kan skada marknaden oerhört. 

Sedan rapporten släpptes får den enskilt största händelsen för förlag och andra 
upphovsrättsinnehavare	sägas	vara	att	IPRED-lagen	trätt	i	kraft,	där	en	samling	
svenska förlag var först med att utnyttja lagen genom att begära ut information om ett 
IP-nummer som stod bakom illegalt tillhandahållande av en stor mängd ljudböcker.

Grundställningstagandet måste alltid vara att det inte är upp till den legala upp-
hovsrättsinnehavaren att konkurrera med pirater. När det gäller digital distribution 
är	dock	verkligheten	en	annan,	och	möjligheten	att	tillgodogöra	sig	såväl	film	som	
musik och litteratur på olaglig väg utan att bli upptäckt har länge varit stor. I den digi-
tala verkligheten tvingas dessvärre en distributör alltid att till viss del konkurrera med 
tjuvarna – piraterna – både genom att erbjuda lagliga tjänster och genom att försöka 
hävda	sin	lagliga	rätt.	Det	är	därför	viktigt	att	kartlägga	och	samla	information	om	
piratkopiering	och	fildelning,	både	i	syfte	att	kunna	stoppa	dem	genom	anmälningar	
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och för att försöka förstå varför olagliga alternativ väljs framför lagliga.
Avseende	kurslitteratur	kan	sägas	att	det	är	en	genre	som	tycks	mer	förskonad	

än skönlitteratur. Till viss del kan detta tänkas bero på att piratkopieringen är mer 
utbredd	när	det	gäller	ljudböcker	än	e-böcker,	och	digital	distribution	av	kurslittera-
tur	handlar	mest	om	det	senare	formatet.	Dessutom	är	digital	kurslitteratur	just	nu	
en	liten	del	av	en	liten	marknad,	vilket	betyder	att	piratkopieringen	med	stor	säkerhet	
inte	är	särskilt	omfattande,	samtidigt	som	det	medför	att	argumentet	ovan	blir	högst	
överförbart	–	även	en	mindre	omfattande	illegal	spridning	är	allvarlig,	då	det	lagliga	
utbudet inte heller är särskilt stort.

Studenter om piratkopiering
Som en del i enkätundersökningen som genomfördes bland studenter vid Linkö-
pings universitet ombads studenterna svara på en fråga om huruvida de någon gång 
tillgodogjort	sig	kurslitteratur	utan	att	betala	(lån	ej	inräknat).	Visserligen	är	trovär-
digheten	i	svaren	värd	att	ifrågasätta,	då	det	trots	allt	rör	sig	om	olaglig	verksamhet.	
Dock	var	undersökningen	anonym	och	den	andel	som	svarat	att	de	ägnat	sig	åt	fildel-
ning	är	noterbar	främst	för	att	den	är	mycket	låg	(1,6	%),	vilket	ytterligare	skulle	styrka	
påståendet att fildelningen gällande kurslitteratur inte är särskilt omfattande. 
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Källa:	Enkätundersökning	genomförd	för	denna	rapport
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Kort om tekniken
De	tekniska	aspekterna	bakom	illegal	fildelning	har	berörts	på	många	andra	ställen,	
men	förtjänar	ändå	en	kort	redogörelse	här.	Detta	då	vi	kan	konstatera	en	viss	hän-
delseutveckling	sedan	IPRED-lagens	införande,	kopplad	till	hur	fildelningen	faktiskt	
fungerar och vilka åtgärder som haft effekt.

Den	metod	för	illegal	fildelning	som	oftast	används	bygger	på	en	teknik	kallad	bit-
torrent	(eller	förenklat	torrent).	På	en	hemsida,	exempelvis	The	Pirate	Bay,	finns	en	
länk	till	en	informationsfil.	Ur	denna	fil,	när	den	startas	med	ett	torrentprogram	(en	
så	kallad	klient,	vanliga	typer	är	Azureus,	Bitlord	och	Utorrent),	fås	information	om	
vad	som	skall	laddas	ned,	och	hos	vilka	andra	användare	det	kan	hittas.	Filen	talar	om	
för torrentklienten via en ”tracker” vilka andra IP-nummer som har samma fil med 
samma	information	om	nedladdning	aktiverad	i	sina	respektive	klienter,	samt	hur	
mycket av det som önskas laddas ned respektive IP-nummer har.

Klienterna	länkas	samman	i	vad	som	bäst	beskrivs	som	ett	moln	(den	engelska	
termen	är	för	övrigt	”cloud”	eller	”swarm”),	där	samtliga	laddar	upp,	samtidigt	som	
de	laddar	ned.	På	så	sätt	hämtas	en	del	av	den	önskade	nedladdningen	från	en	person,	
en del från en annan och så vidare upp till hundra- eller tusentals olika användare och 
IP-nummer. Tanken med detta var från upphovsmännens sida att ingen användare 
skall kunna bevisas ha delat ut exempelvis en hel film – det personen som laddar 
ned	till	slut	får	är	hundratals	fragment	som	sätts	ihop	och	blir	en	film,	medan	det	
som laddas upp från respektive person enbart är ett fragment som i sig är värdelöst. 
Många	filer	som	delas	på	detta	sätt	är	dessutom	komprimerade,	och	det	som	delas	
ut	är	därmed	packade	filer,	oftast	av	typen	”rar”,	där	varje	fil	i	sig	är	informationslös.	
Hastigheten och tillgängligheten för respektive nedladdning är helt beroende av hur 
många klienter som är aktiva och laddar upp vid varje givet tillfälle.

För	att	gestalta	svårigheten	i	att	spåra	vem	som	har	delat	ut	vad,	kan	vi	tänka	oss	
en	typisk	film,	som	oftast	är	komprimerad	till	mellan	tjugo	och	hundra	rar-filer	bero-
ende på storlek. Filerna går var för sig inte att öppna och säger ingenting förutom 
filnamnet,	som	i	och	för	sig	mycket	väl	kan	vara	”Män	som	hatar	kvinnor”,	men	
lika	gärna	kan	vara	”del1”.	Den	som	vill	ladda	ned	filmen	via	en	torrentklient	laddar	
därmed	inte	ens	på	ett	synbart	sätt	ned	en	del	av	filmen	från	samma	användare,	utan	
endast en del av en fil som kan heta ”del22.rar”.

Spårbarheten	finns	istället	i	själva	torrentklienterna,	där	den	som	laddar	upp	eller	
ned	kan	se	vilka	IP-nummer	denne	har	kontakt	med,	samt	hur	mycket	som	laddas	
från	respektive	IP-nummer.	Argumentet	om	att	”ingen	laddar	upp	en	hel	film”	fal-
ler till stor del då i princip alla klientprogram räknar ut ett ratio på hur mycket av 
filen som har laddats upp ställt mot hur mycket som laddats ned. Många sidor som 
tillhandahåller torrents kräver av dem som laddar ned att en ratio på minst 1 eller 
nära	1	bibehålls	(detta	kontrolleras	antingen	genom	att	endast	acceptera	registrerade	
användare eller genom att begränsa nedladdningshastigheten till motsvarande upp-
laddningshastighet	hos	varje	klient).	Detta	innebär	i	praktiken	att	många	laddar	upp	
motsvarande	hela	filmen,	boken	eller	låten	i	storlek,	även	om	det	är	i	separata	delar.
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Till	skillnad	från	exempelvis	FTP-servrar,	där	hela	filer	läggs	ut	och	kan	kopplas	
till	ett	IP-nummer,	är	torrenttekniken	helt	baserad	på	att	användarna	laddar	upp	
samtidigt	som	de	laddar	ned,	och	dessutom	gärna	lämnar	programmet	öppet	efter	att	
nedladdningen	är	färdig,	för	att	uppnå	ration	1.	Nyckeln	till	att	bli	av	med	denna	typ	
av	fildelning	är	därför	att	successivt	få	användarna	att	överge	tjänsten,	något	som	kan	
uppnås	inom	ramen	för	IPRED-lagen,	då	IP-numren	som	nämnts	går	att	se	och	spåra	
i ett öppet torrentprogram.

Möjligheter och svårigheter med IPRED
Att	stänga	ned	sidor	som	tillhandahåller	torrentfilerna	är	en	metod	för	att	bekämpa	
piraterna,	något	som	har	varit	framgångsrikt	i	vissa	fall	(se	nedan	om	Student	Bay).	
När det gäller de större hemsidorna kan det dock visa sig svårt – exempelvis lever The 
Pirate	Bay	och	dess	verksamhet	vidare	trots	fällande	dom	mot	personerna	bakom.	
Huvudsyftet	med	IPRED	är	som	bekant	istället	att	klargöra	vilka	IP-nummer	som	
ägnar	sig	åt	illegal	fildelning,	för	att	sedan	kunna	begära	ut	information	om	vilken	
person	som	finns	bakom	numret.	Detta	är	absolut	inte	omöjligt	att	göra	för	enskilda	
piratkopierade	verk	som	delas	ut	med	hjälp	av	torrenttekniken,	men	det	finns	en	rad	
problem	med	hur	informationen	skall	samlas	in,	samtidigt	som	fildelarna	har	börjat	
vidta åtgärder för att undgå lagen. 

Om man aktivt vill försöka spåra vilka IP-nummer som är inblandade i en fildel-
ningsprocess,	kompliceras	detta	av	att	den	som	vill	se	vilka	IP-nummer	som	delar	ut	
materialet	i	fråga	själv	måste	delta	i	fildelningen.	Detta	skapar	problem	dels	då	det	är	
juridiskt tveksamt huruvida den som deltar i fildelningen därmed provocerar fram 
brott	(möjligen	är	detta	inte	ett	problem,	men	något	som	ofta	framhålls	i	debatten	
från	piratsidan,	och	ett	mål	med	dessa	omständigheter	har	ännu	inte	prövats	i	Sve-
rige),	dels	då	flera	typer	av	medel	för	att	dölja	sitt	IP-nummer	har	skapats	eller	ökat	i	
användning	sedan	IPRED-lagens	införande.

Samma	dag	som	IPRED-lagen	trädde	i	kraft	kunde	det	konstateras	att	hundratals	
personer	i	Sverige	sökte	sig	till	så	kallade	VPN-tjänster,	tillhandahållna	av	bland	
andra	Dold.se	och	nätverket	Flashback.	Dessutom	utannonserades	att	The	Pirate	
Bays	tjänst	Ipredator	var	under	utveckling.	Dessa	tjänster	innebär	att	användarna	
vid uppkoppling mot internet styrs mot en extern server. Servern ”tar över” upp-
kopplingen och all datatrafik går därefter igenom den. I praktiken innebär detta att 
användarens	IP-nummer	stannar	vid	servern,	och	vid	exempelvis	fildelning	rap-
porteras	ett	annat	IP,	som	kan	motsvara	i	princip	vilken	geografisk	plats	som	helst,	
och som kommer från denna VPN-server. Merparten av dessa tjänster kostar pengar 
(riktpris	tycks	vara	ca	50	kr	i	månaden),	och	i	gengäld	förbinder	sig	servrarnas	ägare	
att ständigt radera användar- och IP-uppgifter. Många fildelare tycks alltså benägna 
att	betala	för	att	fortsätta	fildela,	men	inte	för	att	utnyttja	lagliga	alternativ.

Förutom	de	alltmer	populära	VPN-tjänsterna	har	tiden	efter	IPRED	präglats	av	
framkomsten av diverse program och tjänster som fyller olika varningsfunktioner. 
En typ av program drivs sida vid sida med torrentklienterna och blockerar anslut-
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ning	till	vissa	IP-nummer,	vilka	hämtas	och	lagras	i	en	central	databas,	där	de	hamnat	
via	ett	angivningssystem.	Bland	de	IP-nummer	som	blockeras	är	amerikanska	upp-
hovsrättsinnehavare	(då	dessa	redan	testat	metoderna	att	själva	delta	i	fildelningen	
för	att	kunna	spåra	IP-nummer),	sådana	som	koppats	till	olika	myndigheter,	samt	
övriga	som	rapporterats	in	som	misstänkta.	Det	populäraste	programmet	av	denna	
typ	tycks	vara	Peer	Guardian,	vilket	är	gratis.	Ett	mer	svenskt	varningssystem	har	
byggts	upp	kring	bloggen	Ipredwatch/Ipredkoll,	där	vem	som	helst	kan	registrera	
sitt	IP-nummer	för	att	erhålla	en	varning	om	numret	utreds,	i	syfte	att	kunna	tömma	
sin	dator.	Informationssystemet	bygger	på	ett	ideellt	samarbete,	där	personer	i	olika	
städer med jämna mellanrum begär ut information från rätten om pågående utred-
ningar	eller	ansökan	om	utlämnande	av	IP-nummer	under	IPRED-lagstiftningen.	
Att	enbart	radera	alla	filer	på	sin	dator	behöver	visserligen	inte	vara	tillräckligt	för	att	
gå	fri,	men	kombineras	ofta	med	en	annan	metod	som	ofta	föreslås	på	diverse	fildel-
ningsforum – att skapa ett trådlöst nätverk utan att skydda det. På så sätt kan ägaren 
till	nätverket	senare	hävda	att	det	inte	behöver	vara	denne	som	ägnat	sig	åt	fildelning,	
utan	lika	gärna	en	granne,	eller	för	den	delen	någon	som	suttit	i	närheten	med	en	
bärbar	dator.	Inte	heller	något	fall	med	dessa	omständigheter	har	prövats	ännu,	och	
det är därför svårt att säga något om hur väl dessa argument kan tänkas hålla i en rät-
tegång.

Till mer lagstiftningsinriktade svårigheter hör att vissa lagförslag som diskuteras 
kan leda till att internetleverantörer inte behöver arkivera uppgifter om användare 
och	IP-nummer.	Många	leverantörer	har	uttalat	att	de,	om	dessa	lagar	blir	aktuella,	
kommer	att	radera	sina	användares	uppgifter	kontinuerligt.	Detta	skulle	innebära	
att spårningen av IP-nummer stannar vid internetleverantören och försvårar arbetet 
med	att	motverka	fildelning	med	hjälp	av	IPRED-lagen.

Svårigheter	till	trots	kan	vissa	framgångar	konstateras	sedan	lagens	införande,	där	
den	största	kanske	är	en	noterbar	minskning	i	datatrafik,	märkbar	redan	den	1	april	
2009,	vilken	nästan	säkert	kan	kopplas	till	minskad	fildelning	(något	som	styrks	av	
exempel	nedan).	Detta	är	av	yttersta	vikt,	då	varje	angrepp	mot	fildelningen	med	tor-
rentklienter	måste	gå	ut	på	att	”svälta”	piraterna.	Det	tycks	som	att	lagens	införande	
har	lett	till	att	färre	använder	tekniken,	vilket	också	innebär	att	det	blir	svårare	för	
dem som fortfarande fildelar att hitta det de söker. Färre aktiva klienter innebär inte 
bara	färre	tillgängliga	filer,	utan	också	lägre	hastigheter,	något	som	är	nog	så	viktigt	
för många fildelare och i förlängningen gör lagliga alternativ mer attraktiva på fler 
sätt än att de är just lagliga.

Student Bay
The	Pirate	Bay	kommer	inte	att	behandlas	närmare	här,	dels	då	rättegången	och	utfal-
let	därav	är	välkänt,	dels	då	den	tidigare	rapporten	från	2008	behandlar	just	fildelning	
av	litteratur	på	The	Pirate	Bay.	Inom	kurslitteratur	är	sidan	dessutom	inte	en	särskilt	
stor	aktör	–	i	skrivande	stund	ger	en	sökning	på	”kurslitteratur”	22	träffar,	där	endast	
”e-böcker”	återfinns	och	inga	ljudböcker.	Av	dessa	har	dessutom	endast	tre	aktiva	kli-
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enter och därmed kan merparten av länkarna inte utnyttjas för nedladdning. En av de 
aktiva	länkarna	leder	till	en	scannad	kopia	av	ett	gammalt	körkortsprov,	vilket	fram-
står	som	fullt	lagligt	att	tillhandahålla.	Detta	kan	jämföras	med	över	300	skönlitterära	
e-böcker och över 1700 ljudböcker med svenska som angivet språk vid mätning inom 
ramen för rapporten 2008. 

Mer	intressant	för	kurslitteraturen	är	sidan	The	Student	Bay,	som	riktade	in	sig	
enbart	på	kurslitteratur.	Denna	sida	går	per	oktober	2009	inte	längre	att	hitta,	och	
huruvida det rör sig om en tillfällig eller permanent frånvaro är svårt att säga. Sök-
ningar i vissa fildelningsforum gör dock gällande att sidan varit borta en längre tid. 
Sidan har tidigare polisanmälts av enskilda författare och anmäldes också av Svenska 
Läromedelsförfattares	Förbund	(SLFF),	vilket	i	vissa	forum	sägs	ha	föranlett	sidans	
nedläggning,	men	detta	går	inte	att	bekräfta	från	säker	källa.	SLFF	bekräftar	att	anmä-
lan	är	gjord,	och	att	man	inväntar	åklagares	beslut	om	åtal.

The	Student	Bay	var	i	utförandet	mycket	lik	The	Pirate	Bay,	med	skillnaden	att	
den	som	önskade	ladda	ned	var	tvungen	att	bli	medlem.	Detta	uppnåddes	antingen	
genom	att	betala	en	avgift	(enligt	uppgift	20	kr)	eller	genom	att	själv	scanna	in	en	
kursbok	inom	valfritt	ämne	och	lägga	upp	för	nedladdning.	Lars-Erik	Linder,	som	i	
ett	annat	sammanhang	studerade	sidan,	uppger	att	den	i	juni	2009	hade	omkring	340	
olika titlar tillgängliga för medlemmarna.

The	Student	Bay	har	inte	fått	samma	mediala	uppmärksamhet	som	The	Pirate	Bay,	
men	har	ändå	skapat	viss	debatt	sedan	starten	2007.	Bland	annat	har	många	studenter	
hävdat	att	sidan,	då	den	i	och	med	krav	på	användare	var	en	sluten	miljö,	utgjorde	den	
digitala	varianten	av	att	låna	böcker	av	varandra,	och	att	detta	skulle	göra	den	laglig.	
Även	inom	mer	respekterade	kretsar	(häribland	återfinns	en	debattartikel	skriven	av	
professor	emeritus	Roger	Wallis,	publicerad	i	DN	090424)	debatterades	hur	en	laglig	
version	av	denna	typ	av	tjänst	skulle	kunna	se	ut,	och	vissa	gick	så	långt	som	att	föreslå	
att	sidan	tilläts	finnas	kvar,	men	modifierades	till	en	laglig	distributionskanal.	Många	
kårer	och	studentföreningar	diskuterade	också	The	Student	Bay	och	sade	sig	vara	
villiga	att	betala	en	viss	avgift	för	att	få	tillgång	till	elektroniskt	kursmaterial,	oavsett	
vem som tillhandahöll tjänsten.

Om	nedläggningen	av	The	Student	Bay	är	kopplad	till	upphovsrättsinnehavares	
utnyttjande av lagstiftning är det att betrakta som en seger för upphovsrätten. Trots 
att	utbudet	var	av	ringa	storlek	var	det	ett	utbud	som	stadigt	växte,	och	definitivt	
utgjorde	ett	hot.	Att	IPRED-lagstiftningen	faktiskt	har	haft	effekt	på	enskilda	sidor	
kan	också	konstateras	då	många	referenser	till	The	Student	Bays	nedläggning	på	olika	
fildelningsforum följs av en rekommendation att istället utnyttja sidan Zinebytes.org. 
Sedan	september	2009	kan	följande	meddelande	läsas	på	denna	sida:

”Vi som drivit och underhållit Zinebytes har nu under en längre tid saknat 
motivationen att utveckla och driva sidan vidare. Då aktiviteten på fildelnings-
fronten här nästan helt avstannat sedan IPRED-lagen trädde i kraft och under-
hållet av trackern ibland kan vara en stor tidstjuv. Så läggs nu ZineBytes på is. 
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Istället för att som en del andra torrentsidor bara försvinna en dag. Så låter jag 
forumet och möjligheten att skicka privata meddelanden vara aktivt ett tag, om nu 
någon skulle vilja säga adjö till någon som de träffat här, eller organisera ett eget 
alternativ. Bittorrent-trackern och alla delar som rör den delen av ZB har blivit 
inaktiverade.”

I	frånvaron	av	The	Student	Bay	och	Zinebytes,	och	med	det	magra	utbudet	av	kurslit-
teratur	på	The	Pirate	Bay,	kan	konstateras	att	det	för	tillfället	inte	finns	något	potent	
olagligt	alternativ	för	att	hitta	kurslitteratur.	Detta	innebär	självfallet	inte	att	hotet	om	
fildelning	och	piratkopiering	är	obefintligt,	bland	annat	finns	fortfarande	sökmotorer	
för	torrents	av	typen	Isohunt.com,	som	täcker	in	samtliga	sidor	som	tillhandahåller	
torrentfiler. Förmodligen är det en tidsfråga innan någon annan form av sökfunktion 
eller	hemsida	som	tillhandahåller	illegalt	kopierad	kurslitteratur	dyker	upp,	men	den	
tillfälliga frånvaron av en självklar fildelningskälla gör detta till en utmärkt tidpunkt 
att marknadsföra lagliga alternativ än mer offensivt.

Planka.nu
Ett	mindre	initiativ	kopplat	till	piratkopiering	som	förtjänar	att	nämnas	(om	inte	
annat	för	att	distributionssättet	var	kreativt)	togs	av	föreningen	Planka.nu	under	
uppstarten av höstterminen 2009. Representanter för organisationen stod på tun-
nelbanor	och	utanför	universitet	och	delade	ut	CD-skivor	med	scannad	litteratur	till	
nya	studenter,	med	motiveringen	att	utbildning	skall	vara	gratis,	vilket	den	rimligen	
inte kan vara om studenter tvingas betala för böcker.

Initiativet	blir	närmast	en	lustig	notis	i	sammanhanget,	eftersom	det	faktiskt	inte	
behövs	någon	IPRED-lagstiftning	för	att	ta	fast	någon	som	står	på	öppen	gata	och	
delar ut olagligen kopierat material till förbipasserande.

Hur kan det digitala affärsområdet utvecklas?

Kort om erfarenheter från övriga branscher

SvF och andra aktörer bevakar noga utvecklingen runt digital distribution inom 
andra,	närbesläktade	branscher.	Dock	redovisas	vissa	erfarenheter	nedan	i	punkt-
form,	eftersom	de	kan	antas	ha	värde	för	utvecklingen	av	affärsområdet	kurslittera-
tur,	och	också	säga	något	om	studenter	(eller	ungdomar)	som	kundgrupp.

Musikbranschen
•	 Den	digitala	distributionen	tog	fart	i	och	med	att	stora,	centraliserade	portaler	

uppstod.	Först	olagliga	(Napster,	Kazaa)	och	sedan	lagliga	(iTunes).	
•	 Lockelsen	för	många	med	formatet	mp3	var	att	”slippa”	köpa	hela	skivor,	och	istäl-

let kunna skaffa sig enstaka spår.
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•	 Nya	användningsområden	har	öppnat	för	merförsäljning,	inte	minst	försäljning	
av enstaka sånger till musikinriktade tv-spel som Singstar	(karaoke)	och	Guitar 
Hero	(gitarrsimulator).	Per	augusti	2009	hade	40	miljoner	sånger	à	ca	15	kr	styck	
sålts till enbart spelet Guitar Hero	(nedladdningsmöjligheterna	startade	i	april	
2007).

•	 Lagliga	alternativ	för	spridning	av	musik	har	inneburit	möjligheter	att	hitta	nya	
artister.	Som	exempel	kan	nämnas	artisten	Lykke	Li,	som	slog	igenom	via	Myspace	
och sedermera nominerades i kategorin årets kvinnliga artist vid Grammisgalan 
2009.

•	 Spotify,	en	centrerad	tjänst	som	finansieras	med	reklam	eller	abonnemang	efter	
konsumentens	val,	är	den	senaste	modellen	som	kombinerar	användarvänlighet	
och	tillgänglighet	(all	musik	finns	på	egna	servrar)	med	ersättning	till	upphovs-
rättsinnehavare.

Filmbranschen
•	 Motsättningar	mellan	olika	format	har	bromsat	försäljningen	och	inneburit	för-

luster	för	de	utgivare	som	från	början	satsat	på	”fel”	format	(VHS	mot	Betamax	
och	senast	Blu-ray	mot	HD-DVD).

•	 Genomslag	för	digital	distribution	kom	tillsammans	med	möjligheten	att	använ-
da	tjänster	i	all	apparatur	som	kan	kopplas	till	tv:n	–	spelkonsoler,	dator	och	digi-
talboxar.

•	 Företaget	Netflix	har	på	ett	par	år	vuxit	till	att	bli	det	största	hyrfilmsföretaget	på	
den	amerikanska	marknaden.	Abonnemang	som	inkluderar	dem	som	inte	har	
uppkopplingar som kan hantera nedladdningarna har varit en stor del av fram-
gången	(filmer	kan	skickas	per	post,	dock	dyrare	än	dem	som	distribueras	digi-
talt).	Tjänsten	kan	nås	direkt	från	exempelvis	spelkonsolen	Xbox	360	(Microsoft)	
eller	nätverksanslutna	tv-apparater	(Sony	Bravia,	vissa	modeller).

Data- och tv-spelsbranschen
•	 Nintendo	var	först	med	ett	stort	initiativ	kring	digital	distribution	–	tjänsten	Vir-

tual	Console lanserades i december 2006 med ett utbud bestående av äldre spel 
som	inte	längre	såldes	i	butiker.	De	första	elva	månaderna	såldes	spel	för	33	miljo-
ner	dollar.	Övriga	aktörer	har	numer	liknande	tjänster,	även	för	nyare	spel.

•	 Spel	har	numera	tillbehörssidor	som	kan	nås	via	internet	eller	direkt	från	spelkon-
solen.	Här	säljs	kostymer	till	karaktärer,	extra	banor,	soundtrack	eller	bonusföre-
mål.

•	 Vouchersystem	utnyttjas	där	kunden	i	butik	kan	handla	poäng	som	sedan	över-
förs till respektive användarkonto på konsolen för att handla spel eller tillbehör till 
spelen.

•	 De	mest	vinstinbringande	spelen	är	de	största	onlinespelen	som	kopplas	till	abon-
nemang. Praktexemplet är World of Warcraft	(Activision	Blizzard),	som	räknar	
närmare en miljard kronor i intäkter per månad.
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Studenter som digital kundgrupp

Kopplat till vad som tidigare sagts om resultat av intervjuer och enkätundersökning-
en,	samt	de	erfarenheter	som	nämns	från	andra	branscher,	kan	ett	antal	slutsatser	
dras om studenter som kundgrupp för digital handel.

Den	första	och	kanske	viktigaste	är	att	en	eller	ett	fåtal	stora,	centrala	aktörer	ofta	
innebär	ökat	kundflöde	på	kort	tid.	Detta	inte	bara	då	stora	aktörer	oftast	är	synonymt	
med	god	tillgänglighet,	utan	också	då	ungdomar	har	en	förmåga	att	rycka	med	sig	
stora delar av hela kundgruppen när de upptäcker ett intressant fenomen. Omnämn-
da	Virtual	Console,	Guitar	Hero	och	Spotify	är	exempel	på	digitala	distributionsnät	
som	på	mycket	kort	tid	har	exploderat.	Apples	produkter	och	iTunes	har	visserligen	
tagit	längre	tid	på	sig,	men	är	nu	mer	populärt	än	någonsin,	främst	i	de	åldersgrupper	
som	sammanfaller	med	merparten	av	studenterna.	Det	intressanta	med	Apple	är	att	
de	säljer	mängder	av	sina	(ofta	marginella)	uppdateringar	av	de	olika	versionerna	av	
iPod,	till	redan	befintliga	kunder.	Om	den	svenska	marknaden	kan	erbjuda	en	stark	
tjänst med ett stort utbud finns möjligheten att efterlikna detta med läsplattor och 
e-böcker	–	Amazon	är	redan	på	god	väg.	Elib	är	en	bra	början,	men	problemet	är	att	
det inte är en sida som besöks av särskilt många studenter som är ute efter e-litteratur. 
Istället riskerar Elib att medföra ett intryck av ”ju fler kockar” när den som vill handla 
e-böcker hos merparten av de större internethandlarna förflyttas från butiken och 
genom ett nytt fönster hamnar hos Elib.

Att	piratkopiering	kan	besegras	av	lagliga	tjänster	åskådliggörs	kanske	bäst	av	
exemplet	med	Virtual	Console,	där	spelen	före	tjänstens	intåg	på	marknaden	istället	
uteslutande	laddades	ned	illegalt	(vilket	också	gav	Nintendo	idén,	då	det	visade	på	att	
intresse	för	spelen	fortfarande	fanns).	För	utgivningen	av	böcker	innebär	detta	också	
att livslängden på böcker utökas i och med det digitala formatet. För kurslitteratur 
kan konkreta möjligheter vara att fortsätta sälja äldre upplagor av redan digitalise-
rade böcker till rabatterade priser.

Vidare kan konstateras att studenter i allra högsta grad är beredda att betala för 
vad	som	kanske	bäst	beskrivs	som	”kultur	i	portionsform”.	Enskilda	låtar,	avsnitt	av	
tv-serier och bonusföremål till tv-spel säljs genom sina respektive distributionska-
naler,	något	som	troligen	innebär	att	de	förlag	och	handlare	som	tittar	på	lösningar	
för	kapitelvis	försäljning	är	helt	rätt	ute.	Samtidigt	visar	Spotify,	Netflix	och	World of 
Warcraft	på	en	vilja	att	betala	månadsavgifter	för	en	helhet,	så	länge	tjänsten	har	rätt	
innehåll.	Av	samma	beteende	kan	man	också	dra	slutsatsen	att	digitala	resurser	för	
böcker	kanske	inte	nödvändigtvis	enbart	behöver	rikta	sig	till	lärarna,	utan	att	stu-
denter mycket väl också kan tänkas villiga att betala för extra övningsuppgifter eller 
kapitelvis	sålda	handledningar,	även	som	komplement	till	tryckta	böcker.	

Sist men inte minst är de farhågor och reservationer som uttryckts om läsning 
från	skärm	förstås	oroande,	men	tycks	inte	oövervinnliga	med	tanke	på	utvecklingen	
inom andra branscher – skärmen på en mobiltelefon eller en bärbar spelkonsol är 
knappast	idealisk	för	att	se	på	film,	och	ändå	ökar	försäljningen	av	filmer	till	forma-
ten.	Det	som	allra	minst	bör	underskattas	är	det	som	redan	nämnts	eller	antytts	flera	



61

FRAMTIDEN OCH DIgITAl ISERINg    

gånger – ungdomar idag är vad gäller underhållning vana vid att kunna göra det mes-
ta	med	varje	enskild	apparat.	Digital	distribution	av	böcker	bör	därför	inte	begränsas	
till enbart läsplattor. Snarare bör marknadsföringen inrikta sig på hur smidigt det är 
att kunna ha tillgång till sin kurslitteratur via datorn och mobiltelefonen. Läsplattan 
har sin ideala produktplacering bredvid iPoden – och den dag då i princip alla har 
böckerna i sin dator eller mobiltelefon kommer de som är seriösa e-boksläsare och 
och vill visa att de har stil att använda en läsplatta.  

Prissättning av digital kurslitteratur
Svårigheten med att prissätta e-böcker har redan behandlats till viss del. Problemets 
kärna	är	att	förlagen	har	svårt	att	sänka	priserna,	medan	konsumenterna	(och	för	den	
delen	bokhandlarna)	har	inställningen	att	ett	mycket	lägre	pris	är	vad	som	krävs	för	
att försäljningen skall komma igång på allvar. En möjlig lösning är förstås som redan 
diskuterats	att	utveckla	nya	modeller	för	digital	kurslitteratur,	som	drar	nytta	av	det	
digitala formatet på ett annat sätt. Men bortsett från detta bör ett antal aspekter vägas 
in när man resonerar om prissättning på just kurslitteratur.

Jämfört med skönlitteratur har kurslitteratur två egenskaper som gör den till ett 
speciellt	affärsområde.	Kurslitteraturen	är	i	princip	aldrig	impulsköp,	utan	inhandlas	
av	nödvändighet.	Samtidigt	saknar	litteraturen	ofta	värde	efter	avslutade	kurser,	vil-
ket leder till att begagnatmarknaden kan förmodas ta större plats än för skönlitterära 
böcker.

Sett ur detta perspektiv kan det trots redan små marginaler vara lönsamt att ha ett 
lägre	pris	på	digital	kurslitteratur	än	övrig	e-litteratur,	eftersom	man	annars	riskerar	
att mista kunden helt. Studenten har till skillnad från den skönlitteräre läsaren redan 
en	färdig	inköpslista,	och	övervägandet	kommer	alltid	att	handla	om	hur	mycket	man	
anser	sig	behöva	böckerna	och	vad	man	har	råd	med,	där	idealbilden	självklart	är	att	
ha råd att ta del av samtliga böcker. Som vi redan sett är det endast en tredjedel av de 
studenter som tillfrågats i den genomförda undersökningen som köper alla böcker 
som	listas,	samtidigt	som	en	annan	tredjedel	kombinerar	köp	av	nya	och	begagnade	
böcker.	Detta	innebär	att	förlag	och	handlare	går	miste	om	delar	av	intäkter	från	en	
stor	andel	av	studenterna,	och	det	är	med	dessa	i	åtanke	som	prisläget	för	kurslit-
teratur i e-boksform bör utformas. En lägre prisbild och möjlighet att köpa enstaka 
kapitel	kan	mycket	väl	leda	till	en	ökad	sammantagen	försäljning	av	kurslitteratur,	
snarare än att e-böckerna kannibaliserar på den traditionellt utgivna litteraturen.

Kundgruppens beteende gör den också till en utmärkt målgrupp för olika for-
mer	av	paket-	och	abonnemangslösningar,	också	detta	ett	sätt	att	kunna	komma	åt	
nämnda grupper och sälja de böcker som i dagsläget saknar köpare.

Svårigheter med att skapa en attraktiv tjänst

Hos vem uppgiften att skapa en tjänst som är attraktiv nog att öka konsumentintres-
set för digital litteratur ligger är en diskussion som lämnas utanför denna rapport. 
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Ett grundantagande borde dock vara att en så central och stor tjänst som möjligt 
kommer att	innebära	ett	utökat	intresse	och	större	kundflöde,	inte	bara	sett	till	erfa-
renheter från andra branscher. En större tjänst handlar ytterst om att göra det lät-
tare	för	kunden,	då	denne	på	ett	ställe	kan	hitta	i	princip	all	litteratur	som	söks,	och	
även välja mellan olika paketlösningar och abonnemang. Fördelarna med detta torde 
vara	uppenbara	jämfört	med	att	tvingas	köpa	”adlibrispaketet”,	”norstedtspaketet”	
och	”bokuspaketet”	separat.	Kopplat	till	den	framtida	utvecklingen	i	allmänhet,	och	
branschens	enande	i	synnerhet,	kan	ett	antal	svårigheter	identifieras	som	har	att	göra	
både med det digitala formatet och kurslitteratur som enskilt affärsområde. 

Till att börja med är det som sagt tänkbart att motståndet mot läsning från skärm 
kan	övervinnas,	men	samtidigt	återkommer	från	flera	grupper	synpunkten	att	kurs-
litteratur	läses	på	ett	annat	sätt	än	skönlitteratur,	och	att	utskriftsmöjlighet	därför	
vore önskvärt. Ställt mot möjligheten att tillgodose detta önskemål finns förstås ris-
ken	för	illegal	spridning	och	piratkopiering.	De	viktigaste	frågeställningarna	här	är	
var	gränsen	rimligen	kan	dras,	och	de	fakta	vi	kan	se	till	är	att	inget	kopieringsskydd	
inom	någon	bransch	hittills	har	visat	sig	vara	säkert	till	100	%,	samtidigt	som	de	bevis-
ligen har någon effekt. 

Piratkopiering av ”det lilla slaget” förekommer förmodligen redan idag med tryck-
ta	böcker	–	klasskamrater	turas	om	att	kopiera	åt	varandra.	Detta	skulle	förmodligen	
förekomma	i	högre	grad	om	böckerna	kan	skrivas	ut	direkt	från	dator,	men	frågan	
är i vilken grad studenterna anser det vara mödan och risken värt och vid vilket pris 
eller med vilken tjänst man istället anser det lättare att köpa böckerna själv. Piratko-
piering i större skala där hela verk läggs ut på internet kan förmodligen undvikas med 
hjälp	av	vattenstämplar	och	annan	ID-märkning	där	filerna	kopplas	till	den	som	köpt	
boken.	Ytterst	blir	det	en	bedömningsfråga,	och	möjligen	kan	försök	genomföras	i	
samarbete med något universitet för att bättre kunna uppskatta effekterna.

Vidare kommer man inte ifrån att viss litteratur ofrånkomligen kommer att vara 
importerad,	vilket	kan	innebära	svårigheter	med	att	skapa	en	mer	central	tjänst	som	
är	stor	nog	för	att	vara	attraktiv.	Elib	är	delägt	av	förlag,	vilka	kan	förmodas	vara	
ovilliga att släppa in konkurrenter i samma distributionskanal. Elib är inte heller 
idealiskt	som	grund	för	en	tjänst	av	denna	typ	av	andra	skäl,	främst	då	ett	antal	förlag	
står utanför och genomför egna försök kopplade till e-böcker och digital utgivning. 
Detta	skulle	innebära	att	bokhandlarna	är	den	aktör	som	har	bäst	möjlighet	att	erbju-
da större utbud eller abonnemangs- och paketlösningar där de flesta av de aktuella 
böckerna kan ingå. Med bokhandlarna som förmedlare av en sådan tjänst uppstår 
istället	risken	att	tjänsten	upplevs	som	splittrad.	Då	återstår	exempelvis	Amazon,	
som	utan	tvivel	är	stor	nog,	och	som	är	under	lanserande	i	Sverige.	Visserligen	vore	
det	enkelt	för	förlagen	att	ansluta	sig	till	Amazons	lösning,	men	då	riskerar	de	fysiska	
bokhandlarna att ställas utanför och möjligheten att erbjuda en svensk lösning går 
samtliga aktörer förbi.

Vad gäller abonnemangs- och paketlösningar finns också problem på förlagsnivå. 
Även	om	vissa	förlag	redan	tänker	i	dessa	banor,	upplever	Elib	att	framförallt	förfat-
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tare generellt tycks vara ovilliga att acceptera någon form av kollektivt ersättnings-
system. I förlängningen innebär detta även att det blir svårt att göra litteraturen mer 
attraktiv	för	universitetsbiblioteken,	då	de	uttrycker	önskemål	om	tjänster	som	riktar	
in	sig	mer	på	helheten,	snarare	än	att	kräva	avgifter	per	verk.	En	möjlig	väg	framåt	
skulle	kunna	vara	nya	förhandlingar	genom	Bonus	Presskopia,	med	fokus	på	digitala	
kopior. Här skulle de redan befintliga avtalen kunna utvidgas och medge till exempel 
att	biblioteken	själva	digitaliserar	verk	för	utlåning,	mot	en	förhöjd	licensavgift	till	
Bonus.	

Också de många formaten är en fråga som måste få en lösning. Visserligen finns 
tecken	på	att	marknaden	är	på	väg	att	ena	sig,	men	detta	är	något	som	också	mås-
te tydliggöras för konsumenten. Här skulle en mer centraliserad tjänst kunna fylla 
ett	ytterligare	syfte	då	det	förmedlar	uniformitet	på	flera	sätt	–	utbud,	format	och	
enkelhet. En annan tänkbar lösning är att skapa ett eget basprogram för den svenska 
marknaden. Här finns en rad olika alternativ av programmeringsspråk som med-
ger läsning av flera format och stöd för merparten av all apparatur som har någon 
form av operativsystem – däribland datorer och de flesta mobiltelefoner. En enda 
nedladdning	skulle	således	kunna	möjliggöra	läsning	av	samtliga	format,	och	också	
tillåta läsning av litteratur från andra länder. Möjligheterna för utveckling hålls också 
öppna,	då	det	egna	programmet	kan	erbjuda	uppspelning	av	digitala	läromedel	som	
inte	är	e-böcker	sådana	vi	känner	dem	idag,	exempelvis	animationer	och	ljudinspel-
ningar.	Dessvärre	blir	utvecklandet	av	ett	sådant	program	per	automatik	kopplat	till	
de	övriga	problemen	runt	centralisering	–	vem	skall	utveckla	programmet,	och	när	
det	väl	finns,	hur	kan	då	alla	enas	om	att	använda	det?

Problemen	är	många,	och	säkerligen	fler	än	vad	som	listas	här.	Dock	är	dessa	
frågeställningar centrala för det digitala formatets fortsatta utbredning. Man skall 
inte underskatta möjligheterna i att kunna erbjuda en iTunesliknande tjänst där stu-
denten	(eller	för	den	delen	vilken	konsument	som	helst)	kan	hitta	om	inte	allt,	så	
åtminstone	det	mesta	som	söks.	Fördelarna,	förutom	att	genomslagskraften	får	för-
modas	vara	stor,	ligger	i	att	kunna	göra	den	svenska	marknaden	till	sin	egen	snarare	
än	att	hamna	i	händerna	på	Amazon	eller	Google,	och	samtidigt	skapa	ett	klimat	där	
såväl	bokhandlare	som	förlag	kan	profitera	på	e-boksmarknaden.	Det	enskilt	största	
problemet är dock att försöka hitta en form som de flesta förlag och handlare kan enas 
om	och	ställa	sig	bakom,	och	det	mest	realistiska	är	att	Elib	är	det	närmaste	en	enad	
svensk bransch vi kommer att se.

Tankar om vägen framåt

Avslutningsvis	vill	jag	försöka	formulera	de	intryck	och	erfarenheter	som	samlats	
under	arbetet	med	denna	rapport	för	att	dra	ett	antal	slutsatser	om	framtiden.	De	
scenarier	jag	beskriver	är	vad	jag	upplever	vara	målbilden	för	utformning,	distribu-
tionsnät	och	försäljningsmetoder	när	det	gäller	att	nå	studenterna	som	kundgrupp,	
och	utöka	affärsområdet	i	framtiden.	Denna	målbild	bortser	i	all	sin	naivitet	för	en	
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stund från de hinder som måste övervinnas för att nå dit. Förhoppningsvis kan dessa 
scenarier om inte annat ligga till grund för fortsatt diskussion.

I den bästa av världar finns en någorlunda gemensam tjänst som är stor nog i utbud 
och betalningsalternativ för att tilltala de flesta ungdomar. Ledorden för denna 
tjänst är enkelhet, utbud och uniformitet. Tjänsten drar nytta av den stora mängd 
apparatur som finns i studenternas ägo genom ett gemensamt basprogram, och 
förlitar sig till både marknadsföring och ”mun mot mun-metoden” när det gäller att 
sprida tjänsten och göra den populär.

Genom	önsketänkandets	verktyg	skapas	en	tjänst	som	om	inte	alla,	så	i	alla	fall	
merparten av Sveriges förlag står bakom. Resultatet är en portal som kan nås från 
datorn,	mobiltelefonen	eller	en	läsplatta	med	uppkopplingsmöjlighet.	I	portalen	kan	
användaren	söka	på	ett	litterärt	verk,	och	sedan	se	vilka	handlare	som	erbjuder	det.	
Handlarna	konkurrerar	i	portalen	med	olika	priser,	och	efter	att	kunden	valt	vari-
från	verket	skall	köpas,	tilldelas	handlaren	sin	marginal,	samtidigt	som	förlaget	får	
sin ersättning. Utländsk litteratur säljs efter avtal med grossister och enskilda förlag 
genom	de	olika	bokhandlarnas	försorg.	De	digitala	böcker	som	köps	öppnas	med	ett	
egenutvecklat	läsarprogram,	som	underlättar	för	kunden	genom	att	endast	en	ned-
laddning behövs.

I	portalen	kan	användaren	köpa	böcker,	skriva	recensioner	och	skicka	meddelan-
den	till	andra	användare,	men	också	lägga	upp	egna	texter	under	en	särskild	avdel-
ning,	där	de	gratis	kan	läsas	och	recenseras	av	andra	(kokböcker	och	receptsamlingar	
lovar	att	bli	populärt).	Förhoppningen	är	att	denna	funktion	kan	underlätta	för	förla-
gen i jakten på nya författare och bli amatörförfattares motsvarighet till Myspace.

Köp,	och	därmed	licenser,	kopplas	till	ett	användarkonto.	Detta	utgör	ett	kopie-
ringsskydd	i	all	sin	enkelhet,	då	läsarprogrammet	kräver	inloggning.	Licenssystemet	
möjliggör också funktioner man kan vänta sig av vanliga böcker – utlån till andra 
användare och överlåtande av licenser.

Abonnemang och paketlösningar lämpar sig kanske mer för studenter än för någon 
annan målgrupp. Med det digitala formatet följer möjligheten att låta kunden skräd-
darsy sina inköp, från färdiga paket till egna kombinationer av kapitel.

Förutom	att	konkurrera	med	priser	kan	handlarna	(och	för	den	delen	förlagen,	om	
så	önskas)	konkurrera	med	paket	och	abonnemang.	De	enklaste	typerna	av	abon-
nemang	behöver	inte	kosta	mer	än	10	kr	per	månad,	och	tillåta	gratis	nedladdning	
av	äldre	verk	där	författarnas	rättigheter	slutat	gälla.	De	dyrare	abonnemangen	kan	
gälla	antingen	nedladdning	av	ett	bestämt	antal	böcker	per	månad,	eller	fri	nedladd-
ning	ur	en	kategori	under	en	förutbestämd	tidsperiod,	exempelvis	en	termin.	Stu-
dentabonnemangen utformas genom uppföljning av universitetens litteraturlistor. 
Abonnemangsavgifterna,	liksom	alla	andra	köp,	spåras	genom	inbyggda	dataregister	
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på producentsidan av portalen. Statistiken ligger sedan till grund för intäktsfördel-
ningen från försäljning och abonnemang. 

För kunden innebär detta enkelhet i att handla – i den digitala kundvagnen kan 
portalens besökare plocka enskilda kapitel från verk utgivna av olika förlag och från 
olika	handlare.	En	slutsumma	betalas,	och	portalens	programmering	ser	därefter	
till	att	intäkterna	fördelas	som	de	skall,	utan	att	kunden	behöver	tänka	närmare	på	
saken.

Alla har något att tjäna på att ha de fysiska bokhandlarna med i försäljningen. 
Här lånas idéer från andra branscher för att tillse att den personliga kontakten inte 
försvinner.

De	fysiska	bokhandlarna	agerar	på	många	olika	sätt	inom	ramen	för	den	nya	tjänsten.	
I	butiken	finns	notiser	på	prislapparna	om	vilka	böcker	som	finns	i	digitalt	format,	
och när en kund vill köpa enskilda e-böcker eller paket säljs de via en återförsäljar-
del	av	portalen,	på	samma	sätt	som	telefoni	och	tv-abonnemang	säljs	av	elektronik-
butiker idag. I samma återförsäljardel kan den fysiske handlaren sälja förlagsanknut-
na	abonnemang,	något	som	visserligen	inte	har	mycket	med	kurslitteratur	att	göra,	
men kan vara intressant för den som vill prenumerera på exempelvis böckerna om 
Hamilton	och	Annika	Bengtzon	från	Piratförlaget.	Handlaren	kan	själv	bestämma	
prispåslag	(och	därmed	marginal)	för	enskilda	verk,	och	för	abonnemangen	är	det	
tänkbart med en liknande form av provisionssystem som mobil- och tv-operatörerna 
använder	sig	av	gentemot	handlare	som	säljer	deras	abonnemang	i	butik,	något	som	
kan införas i portalens fördelningssystem. 

Kunden	får	sitt	inköp	inladdat	direkt	i	läsaren	om	så	önskas,	eller	betalar	helt	
enkelt	för	att	få	en	licens	tillagd	till	sin	användare,	varefter	boken	kan	laddas	ned	i	
efterhand – portalen noterar att licensen redan finns hos användaren och tar därför 
inte	betalt	en	andra	gång.	Detta	system	borgar	också	för	säkerhet	vid	en	eventuell	
datorkrasch eller liknande hos kunden.

Förutom	direkt	försäljning	av	böcker	och	abonnemang,	kan	handlarna	hjälpa	
kunden	med	laddning	av	kontot	i	portalen,	erbjuda	presentkort	(specificerade	till	en	
viss	bok	eller	öppna)	och	hjälpa	nytillkomna	kunder	att	komma	igång	med	använd-
ning av portalen. I marknadsföringssyfte anordnas ”nybörjarkvällar” där intresse-
rade	får	en	introduktion	till	tjänsten	och	dess	funktioner,	och	erbjuds	att	pröva	olika	
läsplattor.

Digitala resurser kräver inte digitala förlagor, däremot kan de för digitala böcker 
göras än mer lättillgängliga.

Hemsidor med digitala resurser som komplement till kursböcker får nya möjligheter 
i och med tjänsten. Under en flik som kallas ”min litteratur” kan kunden se vilken 
litteratur	som	inhandlats,	men	också	information	om	tillgängligt	extramaterial,	nya	
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upplagor	och	liknande.	I	vissa	fall	är	extramaterial	och	resurser	gratis,	men	här	finns	
också	olika	alternativ	vad	gäller	prissättning,	där	kunden	kan	välja	att	köpa	verket	
ensamt	eller	med	alla	tillgängliga	extraresurser,	alternativt	återkomma	i	efterhand	för	
att	handla	de	resurser	som	önskas.	Det	extramaterial	som	köps	läggs	automatiskt	till	
den digitala upplagan av boken.

För att nå det extramaterial som är gratis på digital väg när originalboken köpts i 
tryckt	upplaga,	används	en	kod	som	trycks	på	pärmens	insida.	Koden	är	endast	giltig	
en	gång,	vilket	medför	att	extramaterialet	inte	kan	överföras	om	boken	hamnar	på	
begagnatmarknaden,	något	som	ökar	kundens	incitament	till	nyköp.

Kurslitteratur är idealisk som experimentell grund för nya former av digital littera-
tur. 

Möjligheterna att införliva animationer och ljudfiler i digital litteratur begränsas vis-
serligen inte enbart till kurslitteratur – exempelvis barn- och kokböcker är kategorier 
som	kan	anses	vara	särskilt	lämpliga.	Däremot	är	det	en	utmärkt	produktkategori	för	
experiment,	och	initiativ	kan	sträcka	sig	från	det	självklara	och	enkla	–	extraresurser	
till	animationsböcker	som	utgörs	av	instruktionsfilmer,	diagram	i	ekonomiböcker	
som	ritar	upp	sig	själva,	räkneexempel	som	räknas	steg	för	steg	med	handledning	
som ges genom animationer och ljuduppspelning – till det revolutionerande. Stu-
dentlitteraturs ”läromedel 2.0” och Libers tankar om litteratur med övningsuppgifter 
som på ett helt nytt sätt bäddar för kritiskt tänkande och konsekvensanalys i flera steg 
öppnar helt nya möjligheter för ämnen som medicin och juridik.

Förutom att på detta sätt skapa böcker som på ett naturligt sätt kan ligga på en 
högre	prisnivå,	kan	dessa	funktioner	också	säljas	som	extraresurser	–	efter	ett	grund-
köp av en ”vanlig” e-bok kan kunden mot en summa välja att ”låsa upp” extrafunk-
tionerna.
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Statistiken	över	antal	högskolestuderande	är	inhämtad	från	Statistiska	Centralbyråns	
statistikdatabas,	avdelningen	”Utbildning	och	forskning”,	underavdelning	”Studen-
ter	och	examina	i	högskoleutbildning	på	grundnivå	och	avancerad	nivå”,	data	”Antal	
studenter	i	högskoleutbildning	på	grundnivå	och	avancerad	nivå	efter	universitet/
högskola,	område/ämne,	kön	och	ålder.	Läsår	1993/94–2008/09”.

Inflationsjusterad försäljningsstatistik har framtagits genom att beräkna om 
försäljningsstatistiken	från	FSL:s	medlemsförlag	med	förändringar	i	konsument-
prisindex.	KPI	har	hämtats	från	Statistiska	Centralbyråns	statistikdatabas,	avdel-
ningen	”Priser	och	konsumtion”,	underavdelning	”Konsumentprisindex	(KPI)”,	data	
”Konsumentprisindex	(KPI)	totalt,	fastställda	tal	(två	decimaler),	1980=100.	Månad	
2006M01–2009M10”.Statistik	avseende	studenters	ekonomi	är	hämtad	från	CSN:s	
basdatarapport	”CSN:s	enkätundersökning	av	de	studerandes	ekonomiska	och	soci-
ala	situation”,	diarienummer	2008-219-4652.

Enkätundersökningen som ligger till grund för den redovisade statistiken avse-
ende studenters köpvanor och attityder genomfördes i samarbete med fyra studenter 
vid	Linköpings	universitet.	Dessa	är	Daniel	Thorelius,	Jasmin	Jusufbegovic,	Lilliena	
Akcan	och	Niklas	Lidbom.	För	den	intresserade	kan	hela	datamaterialet	beställas	per	
e-post från adressen johri456@student.liu.se.

Försäljningsstatistiken	är	tagen	från	FSL:s	årliga	rapporter	över	medlemmarnas	
försäljning,	skolform	”Högskola”.	De	förlag	som	har	bidragit	med	statistik	till	FSL	är,	
år	för	år:

2000–2001
Adastra	Läromedel	AB
Corona	förlag	AB
Argument	Förlag	AB
Beta	Pedagog	AB
Bilda	Förlag	F&D
Bonnier	Utbildning	AB
Ekelunds	Förlag	AB
Elevdata	i	Malmö	AB
Festo	AB
Folkuniversitetets	förlag,	Stiftelsen
Förlagshuset	Gothia	AB
Förskolans Förlag i Stockholm
Gleerups	Utbildning	AB
Hallgren	&	Fallgren	Studieförlag	AB
Interskol	Förlag	AB
Liber	AB
Natur	och	Kultur,	Bokförlaget
Psykologiförlaget	AB
SICA

Om statistiken
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OM STATIST IKEN

Specialpedagogiska Institutet
Studentlitteratur	AB
Uppsjö	Läromedel	AB
Utbildningsradio	AB,	Sveriges
Vår	Skola	Förlag	AB

2002
Adastra	Läromedel	AB
Corona	förlag	AB
Argument	Förlag	AB
Beta	Pedagog	AB
Bilda	Förlag	F&D
Bonnier	Utbildning	AB
Ekelunds	Förlag	AB
Elevdata	i	Malmö	AB
Festo	AB
Folkuniversitetets	förlag,	Stiftelsen
Förlagshuset	Gothia	AB
Förskolans Förlag i Stockholm
Gleerups	Utbildning	AB
Hallgren	&	Fallgren	Studieförlag	AB
Interskol	Förlag	AB
Liber	AB
Norstedts Juridik
Natur	och	Kultur,	Bokförlaget
Psykologiförlaget	AB
SICA
Specialpedagogiska Institutet
Studentlitteratur	AB
Uppsjö	Läromedel	AB
Utbildningsradio	AB,	Sveriges
Vår	Skola	Förlag	AB

2003
Adastra	Läromedel	AB
Argument	Förlag	AB
Beta	Pedagog	AB
Bilda	Förlag	F&D
Bonnier	Utbildning	AB
Ekelunds	Förlag	AB
Elevdata	i	Malmö	AB
Festo	AB
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Folkuniversitetets	förlag,	Stiftelsen
Förlagshuset	Gothia	AB
Förskolans Förlag i Stockholm
Gleerups	Utbildning	AB
Hallgren	&	Fallgren	Studieförlag	AB
Interskol	Förlag	AB
Liber	AB
Norstedts Juridik
Natur	och	Kultur,	Bokförlaget
Psykologiförlaget	AB
SICA
Specialpedagogiska Institutet
Studentlitteratur	AB
Uppsjö	Läromedel	AB
Utbildningsradio	AB,	Sveriges
Vår	Skola	Förlag	AB

2004
Argument	Förlag	AB
Beta	Pedagog	AB
Bilda	Förlag	F&D
Bonnier	Utbildning	AB
Ekelunds	Förlag	AB
Elevdata	i	Malmö	AB
Folkuniversitetets	förlag,	Stiftelsen
Förlagshuset	Gothia	AB
Förskolans Förlag i Stockholm
Gleerups	Utbildning	AB
Hallgren	&	Fallgren	Studieförlag	AB
Interskol	Förlag	AB
Liber	AB
Norstedts Juridik
Natur	och	Kultur,	Bokförlaget
Psykologiförlaget	AB
Specialpedagogiska Institutet
Studentlitteratur	AB
Utbildningsradio	AB,	Sveriges

2005
Argument	Förlag	AB
Beta	Pedagog	AB
Bilda	Förlag	F&D
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Bonnier	Utbildning	AB
Elevdata	i	Malmö	AB
Folkuniversitetets	förlag,	Stiftelsen
Förlagshuset	Gothia	AB
Förskolans Förlag i Stockholm
Gleerups	Utbildning	AB
Hallgren	&	Fallgren	Studieförlag	AB
Interskol	Förlag	AB
Liber	AB
Norstedts Juridik
Natur	och	Kultur,	Bokförlaget
Psykologiförlaget	AB
Specialpedagogiska Institutet
Studentlitteratur	AB
Utbildningsradio	AB,	Sveriges

2006
Argument	Förlag	AB
Assessio	Sverige	AB
Beta	Pedagog	AB
Bilda	Förlag	F&D
Bonnier	Utbildning	AB
Elevdata	i	Malmö	AB
Folkuniversitetets	förlag,	Stiftelsen
Fortbildning	i	Stockholm	AB
Gleerups	Utbildning	AB
Hallgren	&	Fallgren	Studieförlag	AB
Interskol	Förlag	AB
Liber	AB
Norstedts	Juridik	AB
Natur	&	Kultur,	Bokförlaget
Studentlitteratur	AB
Utbildningsradio	AB,	Sveriges
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