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Ágrip 

 

Tækniþróun síðustu ára hefur orðið til þess að æ fleiri lesendur um allan heim finna ekki 

lengur lyktina af eða heyra brakið í blaðsíðunum í nýrri bók sem þeir hafa keypt sér. Nú á 

tímum eru rafbækur raunverulegur valkostur þegar kominn er tími til að kaupa nýja bók, alla 

vega í hinum enskumælandi heimi. Á Íslandi hefur þróunin gengið hægar fyrir sig. Fyrsta 

íslenska rafbókin kom út fyrir síðustu jól, síðan þá hefur þeim ört farið fjölgandi og sífellt 

bætast við vefsíður þar sem hægt er að festa kaup á rafbókum.  

Rafbækur eru engu að síður tiltölulega nýr miðill og enn í mótun. Ennþá er óljóst 

hvaða áhrif þessi tækni hefur á hversdagslíf okkar, aðgengi að upplýsingum, gögn til kennslu, 

sölu hefðbundinna prentaðra bóka, lestur ungs fólks, útgáfustörf bókaforlaga og fleira. Hér er 

athugað hvaða stað rafbækur hafa innan bókaútgáfunnar á Íslandi. Fyrst er farið stuttlega yfir 

sögu rafbókarinnar. Næsti kafli heitir Ritstjórn og útgáfa rafbóka. Þar er skoðað hvernig 

rafbækur verða til og hvaða áhrif auknir möguleikar til útgáfu á rafrænu formi hafa á 

ritstjórnarferli bóka. Einnig er rætt um sjálfsútgáfu, dreifingu og höfundarrétt. Í seinasta 

kaflanum, sem kallast Framtíð rafbóka, koma fram nokkur mismunandi sjónarmið hvað 

varðar útgáfu rafbóka á Íslandi og þá möguleika sem hún hefur í för með sér. Við vinnslu 

ritgerðarinnar voru tekin viðtöl við Egil Örn Jóhannsson, framkvæmdastjóra Forlagsins, og 

Þorstein Mar Gunnlaugsson, eiganda bókaútgáfunnar Rúnatýs. 

Rafbækur eru engin töfralausn. Til dæmis hentar ekki öllum að lesa af skjá, hvort sem 

hann er baklýstur eða ekki, og það kostar mikla vinnu að rafbókavæða bækur sem þegar hafa 

verið gefnar út. Engu að síður bjóða þær upp á nýja möguleika sem ekki hafa verið til staðar 

áður hvað varðar aðgengi og dreifingu, sem er mikilvægt að forlög og aðrir sem koma að 

útgáfu hér á landi tileinki sér.
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One technology doesn't replace another, it 

complements. Books are no more threatened by 

Kindle than stairs by elevators. 

–Stephen Fry
1
 

 

1. Inngangur 

 

Æ fleiri lesendur um allan heim finna ekki lengur lyktina af eða heyra brakið í blaðsíðunum í 

nýrri bók sem þeir hafa keypt sér. Nú á tímum eru rafbækur raunverulegur valkostur þegar 

kominn er tími til að kaupa nýja bók, alla vega í hinum enskumælandi heimi. Á Íslandi, eins 

og öðrum löndum utan enska málsvæðisins,
2
 hefur þróunin gengið hægar fyrir sig. Fyrsta 

íslenska rafbókin kom út fyrir síðustu jól,
3
 síðan þá hefur þeim ört farið fjölgandi og sífellt 

bætast við vefsíður þar sem hægt er að festa kaup á rafbókum. Efni á íslensku sem er ekki 

höfundarréttarvarið hefur verið hægt að sækja á netið um nokkurt skeið, t.d. byrjaði 

Netútgáfan
4
 að setja texta á netið upp úr miðjum 10. áratug síðustu aldar.

5
 Annað verkefni 

sem margir kannast við er Tímarit.is,
6
 sem byrjaði að færa íslensk, færeysk og grænlensk 

tímarit á rafrænt form og setja á netið fyrir allnokkrum árum. 

Rafbækur eru engu að síður tiltölulega nýr miðill og ennþá í mótun. Það er ekki ár 

síðan Rithöfundasambandið gerði samning við Félag íslenskra bókaútgefenda um laun 

höfunda fyrir rafbækur
7
 og ennþá á margt eftir að koma í ljós varðandi dreifingu og 

höfundarrétt á rafbókum. Það eru mörg sjónarmið og hliðar á þessu efni og menn eru alls ekki 

sammála um hvernig best sé að fara að því. Mér finnst áhugavert að skoða þessi mál á meðan 

þau eru ennþá í mótun og lifandi umræða um hvert beri að stefna. Ennþá er óljóst hvaða áhrif 

þessi tækni hefur á hversdagslíf okkar, aðgengi að upplýsingum, gögn til kennslu, sölu 

hefðbundinna prentaðra bóka, lestur ungs fólks, útgáfustörf forlaga og fleira. Því er upplagt að 

athuga hvað ólíkir aðilar hafa um þessi mál að segja og hverja þeir telja framtíð rafrænnar 

útgáfu á Íslandi vera. 

                                                 
1
 Stephen Fry. 11. mars 2009. Twitter: https://twitter.com/stephenfry/statuses/1312682218. 

2
 Egill Örn Jóhannsson í Síðdegisútvarpinu, 15. nóvember 2011. http://www.ruv.is/frett/innlent/islenskar-

rafbaekur-a-leidinni. Sótt 26. júlí 2012. 
3
 „Valeyrarvalsinn í rafbókaformi.“ 1. desember 2011 í Fréttatímanum. 

http://www.frettatiminn.is/menning/valeyrarvalsinn_i_rafbokarformi/. Sótt 25. júlí 2012. 
4
 www.snerpa.is/net/index.phtml. 

5
 Óli Gneisti Sóleyjarson. 2012. Rafbókavefurinn. Íslenskar rafbækur í opnum aðgangi. Óbirt MA-ritgerð í 

hagnýtri menningarmiðlun. http://hdl.handle.net/1946/11140. Bls. 21–22. 
6
 www.timarit.is. 

7
 „Rafbækur loks gefnar út á Íslandi.“ 14. nóvember 2011 á Rúv.is. http://ruv.is/frett/rafbaekur-loks-gefnar-ut-a-

islandi. Sótt 24. júlí 2012. 
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Mikil umræða hefur verið í fjölmiðlum um rafbækur, dagblöðin hafa haft áhuga á 

þróun þeirra og þeim breytingum sem þær hafa í för með sér fyrir útgáfu á landinu.
8
 Einnig 

hafa verið skrifaðar þrjár námsritgerðir við Háskóla Íslands þar sem fjallað er um rafbækur. 

Tvær af þeim eru BS-ritgerðir í viðskiptafræði þar sem gerðar voru athuganir á lesvenjum 

Íslendinga og stöðu bókarinnar á Íslandi. Sú þriðja er MA-ritgerð í hagnýtri 

menningarmiðlun. Þar bjó Óli Gneisti Sóleyjarson til einn af þeim vefjum þar sem hægt er að 

nálgast og koma á framfæri óhöfundarréttavörðu efni, Rafbókavefinn.
9
 Á honum má m.a. 

finna skáldverk, íslensk fornrit og þýðingar á erlendum fyrirlestrum, en vefurinn byggir á 

hugmyndafræðinni um opna höfundarréttarskilmála.
10

 

En byrjum á byrjuninni; hvað er rafbók? Samkvæmt alfræðiritinu Britannicu er 

skilgreiningin þessi: „stafræn skrá sem inniheldur texta og myndir ætlaðar til rafrænnar 

dreifingar og birtingar á skjá á hátt sem svipar til prentaðrar bókar“.
11

 Samkvæmt þessari 

skilgreiningu getur orðið „rafbók“ í raun átt við hvaða rafræna textaskjal sem er, jafnvel 

word-skjöl, en einnig rafrænar útgáfur dagblaða og tímarita. Aðalumfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar verða hins vegar rafbækur í aðeins þrengri skilningi, þær sem eru ætlaðar til lesturs á 

spjaldtölvum og sérstökum rafbókalesurum. Þetta er vegna þess að umfjöllun mín miðast við 

útgáfu nýrra bóka á Íslandi og þær rafbækur sem forlögin og aðrir senda frá sér nú um stundir. 

 Það sem kannað verður í ritgerðinni er hvaða stað rafbækur hafa innan bókaútgáfunnar 

á Íslandi. Eru íslenskar rafbækur raunhæfur kostur fyrir íslenska lesendur? Fyrst kemur stuttur 

kafli þar sem farið verður yfir sögu rafbókarinnar. Næstur er annar af tveimur aðalköflum 

ritgerðarinnar og heitir Ritstjórn og útgáfa rafbóka. Þar verður skoðað hvernig rafbækur verða 

til og hvaða áhrif auknir möguleikar til útgáfu á rafrænu formi hafa á ritstjórnarferli bóka. 

Einnig verður rætt um dreifingu, sjálfsútgáfu og höfundarrétt. Í seinni kaflanum, sem kallast 

Framtíð rafbóka, koma fram nokkur mismunandi sjónarmið hvað varðar útgáfu rafbóka á 

Íslandi og þá möguleika sem hún hefur í för með sér. Að lokum tek ég saman niðurstöður sem 

hafa komið fram. 

  

                                                 
8
 Við leit á helstu fréttasíðum landsins (mbl.is, ruv.is, o.fl.) koma fjölmargar niðurstöður í ljós, sérstaklega 

nýlega eftir að fleiri rafbókabúðir hafa opnað. 
9
 www.rafbokavefur.is. 

10
 „Opnir höfundaréttarskilmálar“. 2012. Af Rafbókavefurinn. http://rafbokavefur.is/leidbeiningar/opnir-

hofundarettarskilmalar/. Sótt 26. júlí 2012. 
11

 „e-book“. 2012. Úr Encyclopædia Britannica. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1235205/e-book. 

Á ensku: „digital file containing a body of text and images suitable for distributing electronically and displaying 

on-screen in a manner similar to a printed book.“ Þýð. mín. 
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2. Saga rafbókarinnar 

 

Árið 1945 birti Vannevar Bush grein í tímaritinu Atlantic Monthly þar sem hann lýsti 

hugmynd sinni um Memex, tölvu sem hefði að geyma bækur og greinar og virkaði sem eins 

konar persónulegt gagnasafn þar sem hægt væri að skrifa glósur, fletta upp og tengja saman 

texta. Seinna varð þessi grein hugmyndafræðilegur grunnur hypertexta og veraldarvefsins.
12

 

Hugmyndin um að rafvæða texta og gera hann aðgengilegan á rafrænu formi er því ekki ný af 

nálinni, þó að tækjabúnaðurinn hafi ekki boðið upp á það fyrr en mörgum áratugum síðar.  

Fyrsta rafbókin sem var búin til með það að markmiði að dreifa henni milli manna 

varð til 1971. Þá fékk Bandaríkjamaðurinn Michael Hart aðgang að tölvu í háskólanum í 

Illinois og tók að skrifa upp ýmsa texta og dreifa á aðrar tölvur. Upp úr þessu varð Project 

Gutenberg til.
13

 Í dag geta lesendur nálgast yfir 40.000 óhöfundarréttarvarða texta á heimasíðu 

verkefnisins. 

Árið 2004 varð Google Print til (seinna Google Book Search, núna Google Books), 

verkefni þar sem Google, í samstarfi við nokkur stærstu háskólabókasöfn Bandaríkjanna, hóf 

að gera bókakost þeirra aðgengilegan á netinu. Fram til ársins 2012 hefur Google fært inn 

meira en 15 milljónir bóka. Óhöfundarréttarvarðar bækur eru aðgengilegar öllum og hægt að 

leita í þeim, prenta þær út og sækja á tölvuna. Einungis sýnishorn eru aðgengileg úr bókum 

sem eru ennþá í höfundarrétti.
14

 

Rafbækur fóru fyrst að ná útbreiðslu meðal almennings seint á 10. áratug síðustu aldar. 

Þá komu fram ýmsar gerðir af lófatölvum sem þóttu hentugar til að lesa bækur á. Í þýddri 

grein um rafbækur sem birtist í Tölvuheimi í september 1999 eru tilgreindir fjórir mismunandi 

lesarar, tveir sem þegar voru komnir í sölu (Rocket eBook frá NuvoMedia og SoftBook 

Reader frá SoftBook Press) og tveir sem voru væntanlegir (frá Librius.com og Everybook). 

Miðað við rafbókalesara nútímans eru þessi tæki ekki mjög samkeppnishæf, upplausnin er lítil 

og uppsetningin óþægileg. Tækin voru engu að síður stórt skref í átt að þeim tækjum sem við 

notum í dag. Einnig koma fram í greininni sjónarmið framleiðenda lófatölva sem telja að 

                                                 
12

 Darnton, Robert. 2009. The Case for Books. Past, Present, and Future. PublicAffairs, New York. Bls. 69; 

„wiki“. 2012. Úr Encyclopædia Britannica. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1192819/wiki?anchor=ref883499. Sótt 25. júlí 2012. 
13

 „e-book“. Úr Encyclopædia Britannica; Newby, Gregory B. 2011. „Obituary for Michael Stern Hart“ á 

Gutenberg Project. http://www.gutenberg.org/wiki/Michael_S._Hart#Michael_Stern_Hart_.281947-2011.29. 

Sótt 25. júlí 2012; Hart, Michael. 1992. „The History and Philosophy of Project Gutenberg“ á Gutenberg 

Project. 

http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_Philosophy_of_Project_Gutenberg_by_Michael_H

art. Sótt 25. júlí 2012. 
14

 „Google Books“. 2012. Úr Encyclopædia Britannica. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1017491/Google-Inc/278428/Google-Books. Sótt 25. júlí 2012.  
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framtíðin liggi í margnota tækjum en ekki sérstökum rafbókalesurum.
15

 Þetta er skemmtilegt 

að skoða í ljósi þess að í dag eru til tvenns konar sérhæfð tæki til að lesa rafbækur á; 

spjaldtölvur eins og iPad eða Galaxy Tab, sem má nota til margs, og rafbókalesarar eins og 

Sony Reader eða Kindle, sem eingöngu eru ætlaðar til lestrar á texta.  

 Það var einmitt þegar Sony og Amazon sendu frá sér þessa fyrstu rafbókalesara sína á 

árunum 2006 og 2007 sem útgefendur fóru að taka við sér og rafbækur fóru að seljast í miklu 

meira magni í Bandaríkjunum en áður hafði verið.
16

 Þessi tæki nýta tækni frá E Ink 

Corporation,
17

 nokkurs konar rafrænan pappír sem er þægilegt að lesa á. Tækin eru ekki 

baklýst, nota þarf lampa við lesturinn, og skjárinn líkist að mörgu leyti venjulegum pappír. Í 

áðurnefndri grein í Tölvuheimi er framtíð rafbóka tekin til umræðu: 

Bækurnar sem fáanlegar verða fyrir þessa lesara munu auðvitað þróast 

líka. Þegar textinn er rafrænn opnast alls kyns möguleikar. 

Skýringarteikningar geta orðið að hreyfimyndum sem skýra flókna hluti 

og höfundurinn getur ákveðið að bjóða lesendur velkomna í eigin 

persónu með myndbandsbút.
18

 

Engin af þessum nýjungum sem tæknin býður upp á er orðin útbreidd í dag. Vinsælustu 

rafbókalesararnir, þeir sem komu þessu fyrirbæri almennilega af stað, eru þeir sem ná að líkja 

mest eftir upplifuninni að lesa hefðbundna bók. Það er því ljóst að margt á eftir að gerast í 

þessum málum og rafbækur eiga eftir að þróast enn meir. Þær eru að verða æ útbreiddari. Í 

maí 2011 fór sala rafbóka fram yfir sölu hefðbundinna bóka hjá Amazon
19

 og núna á þessu ári 

2012 eru íslenskir neytendur að taka við sér. 

 Í ljósi þeirrar hröðu tækniþróunar sem hefur orðið á rafbókum á síðustu árum hafa 

möguleikar til notkunar þeirra farið vaxandi, en einnig hafa komið upp margvísleg vandamál. 

Það er áhugavert að athuga hvort þessi sama þróun eigi sér stað í útgáfu rafbóka á Íslandi og 

nú verður litið til þess með ritstjórnarferlið og framtíð rafbóka í huga. 

  

                                                 
15

 „e-book“. Úr Encyclopædia Britannica; DiNucci, Darcy. „Framtíð bókaútgáfu í hendi þér“. Tölvuheimur nr. 

39, 7/1999. Bls. 30–33. 
16

 „e-book“. Úr Encyclopædia Britannica. 
17

 E Ink.com. http://eink.com/. Sótt 26. júlí 2012. 
18

 DiNucci, Darcy. Bls. 33. 
19

 Miller, Claire Cain og Julie Bosman. „E-Books Outsell Print Books at Amazon“ í The New York Times, 19. 

maí 2011. http://www.nytimes.com/2011/05/20/technology/20amazon.html?_r=1. Sótt 25. júlí 2012. 
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3. Ritstjórn og útgáfa rafbóka 

 

Ferlið við það að búa til rafbók hjá forlagi er gróflega það sama og að búa til hefðbundna 

prentaða bók. Rithöfundur skrifar, forlag kaupir, ritstjóri les, höfundur lagar, umbrotsmaður 

brýtur um, prófarkalesari les og prentsmiðja prentar. Það er í rauninni ekki nema bara seinasta 

skrefið sem er öðruvísi, í staðinn fyrir að senda handritið í prentun er því breytt í rafbóka-form 

og það sett á vefinn. Það er að sjálfsögðu ýmislegt sem þarf að taka tillit til við gerð rafbóka. 

Skoða þarf t.d. á hvaða form á að setja bókina (það eru til nokkur, t.d. epub og mobi), á hvaða 

síðum á að selja hana, hvað hún á að kosta, hvort á henni verði afritunarvarnir eða ekki og svo 

mætti lengi telja. Fyrir þá sem kjósa að fara ekki í gegnum forlag við útgáfu bóka sinna er 

auðveldara en nokkru sinni áður að koma þeim á markað. Erlendis eru fjölmargar vefsíður 

sem sérhæfa sig í sjálfsútgáfu, en hérna á Íslandi hefur þetta verið að færast í aukana og það 

getur hver sem er sett bók á netið. Hér verður farið yfir hvernig rafræn útgáfa getur farið fram 

og hvaða möguleikar standa til boða fyrir þá sem vilja gefa út bækur á rafrænu formi. Til að 

varpa ljósi á ólík sjónarhorn innan útgáfu á Íslandi voru tekin viðtöl við Egil Örn Jóhannsson, 

framkvæmdastjóra Forlagsins, og Þorstein Mar Gunnlaugsson, eiganda Rúnatýs. 

 

3.1 Rafræn útgáfa 

Samkvæmt skilgreiningu upplýsingafræðingsins F.W. Lancaster sem Ksenija Minčić-

Obradović birtir í bók sinni E-books in Academic Libraries, eru fjórar gerðir rafrænnar útgáfu 

greindar. Í fyrsta lagi þegar tölvur eru notaðar til að búa til prentaða vöru, í öðru lagi þegar 

texta sem lítur nákvæmlega eins út og prentaða útgáfan er dreift á rafrænu formi, í þriðja lagi 

dreifing rafræns texta sem hefur nokkra eiginleika fram yfir einfaldan texta og í fjórða lagi 

sköpun alveg nýrrar tegundar útgáfu þar sem möguleikar rafrænu tækninnar eru nýttir til 

fulls.
20

 Undir fyrsta flokkinn fellur hefðbundin útgáfa eins og hún er búin að vera síðan tölvur 

náðu að ryðja sér til rúms, þar sem textinn er unninn á tölvutæku formi en síðan sendur í 

prentun. Næsti flokkur felur til dæmis í sér pdf-skjöl, skannaðan texta, netútgáfur tímarita og 

annað þar sem formið er fast og ekki hægt að eiga við textann (á síðustu árum hefur orðið 

mögulegt að leita í flestum tegundum þessa flokks). Þriðji flokkurinn nær utan um rafbækur 

eins og við þekkjum þær í dag, þar sem hægt að stækka letrið, bæta inn glósum, leita í 

bókunum og fleira. Við erum ennþá föst í þeim hugmyndum sem við höfum um bækur, 

                                                 
20

 Lancaster, F.W. 1995. „The evolution of electronic publishing – networked scholarly publishing“. Library 

Trends, vorhefti, úr Minčić-Obradović, Ksenija. 2011. E-books in Academic Libraries. Chandos Publishing, 

Oxford. Bls. 13. 
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hvernig þær eiga að líta út og virka. Þess vegna er það ekki nema brot af útgáfu dagsins í dag 

sem fellur undir fjórða flokkinn. Á Íslandi gæti útgáfa á gagnvirku kennsluefni fyrir 

spjaldtölvur flokkast í síðastnefnda hópinn. Rafræn útgáfa er komin af stað hér á landi og hafa 

útgefendur og einstaklingar tekið á þessari tækninýjung með mismunandi hætti. Þó að rafræn 

útgáfa sé að mörgu leyti svipuð og prentútgáfa er ýmislegt sem þarf að huga að sem ekki 

hefur átt við hingað til. 

Í grein Darcy DiNucci í Tölvuheimi frá 1999, sem vísað var til framar, er umræða sem 

ennþá á við í dag, nefnilega um staðla í formi rafbóka. Þar er minnst á samstarfsverkefni 

nokkurra útgefenda og bóksala um Open eBook-staðalinn sem seinna varð að epub-staðlinum 

sem er mikið notaður í dag.
21

 Hann ásamt mobi-staðli Amazon eru líklega þeir algengustu nú 

til dags. Auk þeirra eru engu að síður fjölmargir aðrir staðlar og form til. Þetta ósamræmi er 

eitt af því sem var kvartað yfir þegar rafbækur komu fyrst fram og staðan hefur í raun lítið 

breyst síðan þá.
22

 

Tæknin í dag býður í grófum dráttum upp á tvær leiðir til að lesa rafbækur, af 

baklýstum skjá eða af skjá sem notast við E-Ink tæknina. Baklýstu skjáirnir tilheyra alla jafna 

spjaldtölvum (en einnig stærri tölvum eða snjallsímum) sem er hægt að nota til margra 

annarra verka en bara lesturs. Á þeim er hægt að horfa á kvikmyndir og myndbönd, vafra á 

netinu, spila margvíslega leiki og fleira. Munurinn liggur einnig í því að þessir skjáir eru í lit. 

Það er því hægt að lesa teiknimyndasögur og barnabækur með litmyndum á skjánum. 

Sérhæfðu rafbókalesararnir hafa mun fábrotnara hlutverki að gegna, þeir gera fólki kleift að 

geyma hundruð bóka á sama stað og að lesa þær á máta sem svipar mjög til þess að lesa 

venjulega bók. Það er svo smekksatriði hvor aðferðin fólki finnst þægilegri. 

Það er augljóst að þessi tæknibreyting gerir fólki auðveldara að koma efni á framfæri, 

en hún verður líka til þess að meira kemst í gegn af óritstýrðu efni. Vandamál sem hafa alltaf 

verið hluti af því að vera rithöfundur verða stærri og meiri, eins og er bent á í Britannicu: 

„Þegar auðveldara verður að gefa út rafbækur, gerir fjöldi þeirra höfundum erfiðara fyrir að 

vekja athygli á sér og þar með erfiðara að selja mikið af bókum sínum“.
23

 Þetta á sérstaklega 

við um höfunda sem ákveða að fara ekki í gegnum útgáfufélög við útgáfu bóka sinna. 

Dreifing rafbóka fer fram með ýmsum hætti og afstaða forlaga til ólíkra þátta við gerð 

rafbóka, t.d. afritunarvarna, er mismunandi. Sum kjósa að hafa alls engar varnir, á meðan 

önnur hafa þær, en takmarka þá jafnframt aðgengi að rafbókum sínum. 

                                                 
21

 DiNucci, Darcy. Bls. 31. 
22

 Minčić-Obradović, Ksenija. 2011. E-books in Academic Libraries. Chandos Publishing, Oxford. Bls. 22. 
23

 „e-book“. Úr Encyclopædia Britannica. Á ensku: „As e-books become easier to publish, their abundance 

makes it harder for authors to stand out from the crowd and attract significant sales.“ Þýð. mín. 
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3.2 Útgáfa á vegum forlags 

Í heimi rafrænnar útgáfu eru tveir andstæðir pólar hvað varðar aðgengi að efni. Annars vegar 

eru til lokuð kerfi og hins vegar opin. Lokuðu kerfin eru eins og kerfin sem Amazon og 

iBooks nota, þar sem formið er læst fyrir eina tegund af lesara og útgefandinn þarf að laga sig 

að þeim. Opnu kerfin hafa það að markmiði að allt efni sé opið öllum til það geti gagnast sem 

flestum. Innan opnu kerfanna ganga forlög og fyrirtæki mislangt. Hjá sumum snýst þetta um 

að tryggja aðgang allra að efninu, sama hvaða rafbókalesara þeir eiga, á meðan aðrir ganga 

svo langt að endurskilgreina höfundarréttinn. Þeir sem standa að Gutenberg Project, ásamt 

fleirum, eru talsmenn opins höfundarréttar (e. creative common licence). Þar er afritun og 

endurritun heimil, ef uppruna er getið, og hver sem er getur í raun gert hvað sem er við það 

sem er til. Dæmi um þetta er bókaflokkur sem kallast 1632. Upprunalegur höfundur hans er 

Bandaríkjamaðurinn Eric Flint, en hver sem er getur skrifað viðbætur og nýjar bækur í 

bókaflokkinn. Bækurnar eru gefnar út bæði á prenti og á rafbókaformi, en margar af 

rafbókunum má sækja sér ókeypis.
24

 Opnu kerfin nýtast því bæði þeim sem eru handhafar 

höfundarréttar, en vilja tryggja aðgengi að efni sínu, og einnig þeim sem gefa út efni utan 

höfundarréttar eða starfa undir merkjum opins höfundarréttar. 

Á Íslandi eru til dæmi um allt þetta, en útgefendur hafa farið margvíslegar leiðir þegar 

kemur að aðgengi. Edda útgáfa er, samkvæmt vefsíðu sinni Netbók.is, „eini íslenski aðilinn 

sem hefur samninga við Apple annars vegar um dreifingu á rafrænu efni á iBookstore og 

Amazon hins vegar um dreifingu í gegnum Kindle“.
25

 Það má finna nokkrar íslenskar bækur í 

vefverslun iTunes, en enn sem komið er virðist Netbók ekki hafa komið neinum slíkum að hjá 

Amazon.com. Þær bækur sem eru hýstar á rafbókalager Félags íslenskra bókaútgefenda eru 

læstar með afritunarvörn frá Adobe, sem gerir það að verkum að lesandinn þarf sérstakt forrit 

og lykilorð til að kaupa þær og það er hægt að lesa þær á öllum rafbókalesurum nema þeim 

sem eru læstir eins og Kindle frá Amazon. Það er með sama hætti hvort sem bækurnar eru 

keyptar á Eymundsson.is,
26

 Skinnu
27

 eða á vef Forlagsins.
28

 Egill Örn Jóhannsson, forstjóri 

Forlagsins, útskýrir hvers vegna Forlagið hefur ákveðið að afritunarverja bækur sínar á 

þennan hátt: 

Vegna þess að skráarskipti á netinu eru gríðarleg. Fólk sækir sér nánast hvað 

sem það vill án þess að borga fyrir það og það eru allt of margir sem ekkert 

                                                 
24

 Skorningar. 11. mars 2012. Rás 1. http://www.ruv.is/frett/ras-1/timaflakk-rafbaekur-og-samskriftir. Sótt 29. 

júlí 2012. 
25

 „Um Netbók“ á Netbók.is. http://netbok.is/?page_id=894. Sótt 21. ágúst 2012. 
26

 www.eymundsson.is. 
27

 www.skinna.is. 
28

 www.forlagid.is. 
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samviskubit hafa. Ef við reynum að heimfæra þetta aðeins á íslenskan 

markað þar sem búa 330 þúsund manns, við erum 330 þúsund manna 

málsamfélag. Íslenskur markaður er örmarkaður, ofboðslega viðkvæmur og 

má við afskaplega litlu.
29

  

Afritunarvarnirnar eru til staðar til þess að tryggja að ólögleg dreifing verkanna fari 

ekki fram. Aðrir útgefendur hafa ákveðið að nota ekki jafn miklar afritunarvarnir og 

láta þá nægja að nýta sér þá vörn sem t.d. Skinna býður upp á, sem er að hvert selt 

eintak er merkt þeim sem keypti það.
30

 Þorsteinn Mar Gunnlaugsson, eigandi 

bókaútgáfunnar Rúnatýs, segir um þetta:  

Ég held að afritunarvörnin sem slík sé ágætis fyrirbæri, en í mínum huga ef 

ég ætti að fara að hafa miklar áhyggjur af afritunarvörnum þá þyrfti ég líka 

að fara að hafa áhyggjur af því að þær bækur sem ég sel í prentuðum 

eintökum séu ljósrituð. […] Ég held að flest fólk sé upp til hópa heiðarlegt. 

[…] Ég vil frekar að efnið sé aðgengilegt, það sé auðvelt að komast í það og 

það sé á viðráðanlegu verði þannig að það í sjálfu sér sé afritunarvörnin.
31

 

Þessi afstaða snýr því frekar að því að efni skuli vera aðgengilegt sem flestum og að 

það sé auðvelt að nálgast það. Á vefsíðunni Rafbókavefurinn, er hægt að nálgast 

efni undir formerkjum opins höfundarréttar. 

Þeir lesendur sem vilja nálgast rafbækur á íslensku hafa nokkra valkosti. Stærsta 

rafbókaverslun landsins er Skinna, þar má finna u.þ.b. 250 titla frá 17 íslenskum útgefendum. 

Á vefnum Forlagið.is er hægt að kaupa íslenskar rafbækur útgefnar af Forlaginu, 

Uppheimum, Sölku og fleirum. Eymundsson.is hefur 18 íslenskar rafbækur til sölu og þó 

nokkuð af erlendum bókum. Fleiri íslenskar síður sem selja rafbækur eru til dæmis Rauða 

Serían.
32

 Ásútgáfan hefur gefið út rafbækur á pdf-formi síðan 16. maí 2011 og er núna komin 

með tæplega 130 titla á netið.
33

 Á Lestu.is
34

 er hægt að nálgast allt efni síðunnar með því að 

kaupa áskrift. Ekkert af efninu er í höfundarrétti, en þar má finna bæði íslenskt og erlent efni. 

Vefsíðan Lestu.is er frábrugðin öðrum íslenskum síðum, því að: „Meðlimir Lestu.is fá einnig 

aðgang að umfjöllun um höfunda, bókmenntatímariti Lestu.is og örnámskeiðum um valdar 

                                                 
29

 Viðauki 2. Viðtal við Egil Örn Jóhannsson. Bls. 31.  
30

 „Um Skinnu“ á Skinna.is. https://www.skinna.is/#action=ebooks&string=&department=5637144599. Sótt 21. 

ágúst 2012. 
31

 Viðauki 3. Viðtal við Þorstein Mar Gunnlaugsson. Bls. 40. 
32

 www.asutgafan.is. 
33

 „Rauða serían – rafbækur.“ 16. maí 2011. Á Rauða serían. http://asutgafan.is/news/rauda-serian-rafbaekur/. 

Sótt 20. ágúst 2012. 
34

 www.lestu.is. 
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bækur og höfunda“.
35

 Rafbókaútgáfa á Íslandi er því nokkuð fjölbreytt, þó að hún sé ekki 

komin jafn langt á veg og í Bandaríkjunum eða Bretlandi. Í Viðauka 1 má finna heildaryfirlit 

yfir þær vefsíður sem bjóða upp á rafbækur á Íslandi og eru hér til umfjöllunar.
36

 

 

3.3 Sjálfsútgáfa 

Það eru margar leiðir til að gefa út bók án þess að fara í gegnum forlag og rafbókaútgáfa er 

ein af þeim auðveldari. Þegar bókin hefur verið skrifuð þarf bara að hlaða henni inn á netið og 

þá er þetta komið. Það sem er töluvert erfiðara er að fá fólk til að kaupa bókina.  

 Erlendis hefur sprottið upp töluverður iðnaður í kringum sjálfsútgáfu. Þeir sem taka 

útgáfuna alvarlega útvega sér þá þjónustu sem forlög veita (ritstjórn, prófarkalestur, umbrot 

o.þ.h.),
37

 annað hvort með því að borga atvinnufólki fyrir þá vinnu eða fá einhverja sem þeir 

þekkja til að gera það fyrir sig sem þeir geta ekki sinnt sjálfir. Vandamálið við þessa aðferð er 

að fæstir þeirra sem eru að stíga sín fyrstu skref við ritstörf hafa efni á að standa undir 

kostnaðinum sem fylgir þjónustunni og kjósa því frekar að sleppa henni eða ganga hinn 

hefðbundnari veg í gegnum forlögin. Annað sjónarmiðið er þá, eins og bóksögufræðingurinn 

Robert Darnton orðar það, að „með því að velja texta, ritstýra þeim, setja þá upp svo að 

auðvelt sé að lesa þá og vekja athygli lesenda á þeim, veitir fagfólk innan bókaiðnaðarins 

þjónustu sem mun standa af sér alla tæknilega þróun og breytingar“.
38

 Þjónustan sem forlög 

bjóða upp á sé ennþá nauðsynleg, hvort sem hún fari fram innan forlags eða utan þess. Það eru 

þó ekki allir sammála því. Í athugasemdakerfum blogga og á spjallborðum tengdum þessu 

efni erlendis eru miklar umræður um hvort höfundur sem ætlar að gefa út sjálfur þurfi nokkuð 

á þessari þjónustu að halda. Þar eru margir sem halda því fram að það þurfi alls ekki að 

prófarkalesa bækur þeirra, hvað þá ritstýra þeim. Þeir vilja þá meina að ef bókin er nógu góð 

þá sé lesendum alveg sama þó að í henni séu stafsetningar- og/eða uppsetningarvillur. Þá eru 

tekin dæmi um bækur þeirra sjálfra sem hafi selst mjög vel án þess að hafa verið yfirfarnar af 

fagfólki. Á móti segjast aðrir aldrei klára að lesa bækur með mörgum villum í og hætti frekar 

lestrinum. Þannig heldur umræðan áfram.
39

 

                                                 
35

 „Meðlimur bókaskápar Lestu.is“ á Lestu.is. http://gatt.lestu.is/kynning/almennt/index.html. Sótt 13. ágúst 

2012. 
36

 Viðauki 1. Listi yfir vefsíður. Bls. 29. 
37

 T.d. http://www.inkwellwriters.ie á Írlandi o.fl. 
38

 Darnton, Robert. Bls. xvi. Á ensku: „By selecting texts, editing them, designing them to be readable, and 

bringing them to the attention of readers, book professionals provide services that will outlast all changes in 

technology.“ Þýð. mín. 
39

 T.d. á Howard, Catherine Ryan. 5. maí 2012. „How To Sell Self-Published Books: Read This First“ á 

Catherine, Caffeinated. http://catherineryanhoward.com/2012/05/05/how-to-sell-self-published-books-read-this-

first/. Sótt 24. ágúst 2012. 
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Þessi umræða um gæði efnis, nú þegar auðveldara er að koma því á framfæri, er þó 

alls ekki ný af nálinni. Í bók sinni, The Case for Books, birtir Robert Darnton hluta úr bréfi 

sem ítalski fræðimaðurinn Niccolò Perotti skrifaði til vinar síns árið 1471, þegar minna en 

tuttugu ár voru liðin síðan Gutenberg fann upp prentvélina: „Þar sem allir geta nú prentað það 

sem þeim sýnist, skeyta þeir ekki um það sem best er að skrifa en skrifa þess í stað, eingöngu 

til skemmtunar, ýmislegt sem betur væri gleymt eða, sem betra væri, eytt úr öllum bókum.“
40

 

Sjálfsútgáfa sem slík er alls ekki ný af nálinni, og hefur verið til samhliða forlagsútgáfu síðan 

hún hófst. 

Iðnaðurinn í kringum sjálfsútgáfu fer að miklu leyti fram á áðurnefndum spjallborðum 

og bloggsíðum. Þar er margt fólk sem gefur ráð varðandi sjálfsútgáfu, hvað höfundar þurfi að 

gera til að koma sér á framfæri og hvernig hægt sé að ná sem mestu út úr bókinni. Samkvæmt 

þeim er það gert með því að vera virkur á netinu og auglýsa á því. Það er mikilvægt að vera 

með blogg og Twitter og skrifa skemmtilegar færslur, helst um eitthvað annað en bókina því 

það vill enginn kaupa hluti sem er augljóslega verið að auglýsa. Markmiðið er að safna að sér 

dyggum lesendahópi og fá þá til að skilja eftir umsagnir á Amazon.
41

 

Rithöfundar sem gefa sjálfir út þurfa að byrja að markaðssetja sjálfa sig um leið og 

þeir byrja að skrifa. Áður vöktu rithöfundar m.a. athygli á sér með því að senda inn smásögur 

í tímarit (T.d. Stephen King og George R.R. Martin.
42

 Á Íslandi var það t.d. gert með því að 

þýða eða semja neðanmálssögur
43

). Þeir fengu lítið borgað fyrir smásögurnar, en á móti var 

þeim dreift til þeirra sem höfðu áhuga á því sem rithöfundarnir skrifuðu. Með sjálfsútgáfunni 

er svipuð staða komin upp. Það eru ekki mörg tímarit sem birta smásögur lengur og dagblöðin 

eru alveg hætt því, en samkvæmt ráðleggingum
44

 er ein af bestu leiðunum til að koma sér á 

                                                 
40

 Niccolò Perotti. 1471. Í Darnton, Robert. 2009. The Case for Books. Past, Present, and Future. PublicAffairs, 

New York. Bls. xv. Á ensku: „Because now that anyone is free to print whatever they wish, they ofter disregard 

that which is best and instead write, merely for the sake of entertainment, what would best be forgotten, or, better 

still be erased from all books.“ Þýð. mín. 
41

 McCray, Carolyn. 15. mars 2011. „Best Practices For Amazon Ebook Sales“ á Digital Book World. 

http://www.digitalbookworld.com/2011/best-practices-for-amazon-ebook-sales/. Sótt 26. júlí 2012; „How to 

publish a Kindle eBook“ á blog kindle unofficial. http://blogkindle.com/2010/11/how-to-publish-a-kindle-

ebook/. Sótt 26. júlí 2012; Howard, Catherine Ryan. „How To Sell Self-Published Books: Read This First“. 
42

 King, Stephen. 2000. On Writing.Pocket Books, New York. Bls. 50, o.fl.; Martin, George R.R. 2003. 

Dreamsongs I. Gollancz, London. Bls. 15–21, o.fl. 
43

 Halldór Guðmundsson. „Framhaldssaga“ í Hugtök og heiti í bókmenntafræði, 2006 [1989]. 

Bókmenntafræðistofnun Íslands, Mál og menning, Reykjavík. 
44

 T.d. á Howard, Catherine Ryan. 5.maí 2012; Howey, Hugh. 13. mars 2012. „IAmA Self-published author who 

quit his day job. AMA“ á Reddit.com. 

http://www.reddit.com/r/IAmA/comments/quh9y/iama_selfpublished_author_who_quit_his_day_job_ama/. Sótt 

24. ágúst 2012; Springen, Karen. 20. febrúar 2012. „Are Teens Embracing E-Books? The Digital Divide“ í 

Publishers Weekly. http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/childrens/childrens-industry-

news/article/50707-are-teens-embracing-e-books-.html. Sótt 29. júlí 2012. 
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framfæri að gefa smásögur eða kafla úr bókum eða selja þá ódýrt. Þetta hefur verið gert á 

Íslandi, t.d. þegar Skinna opnaði, þá fylgdi smásaga ókeypis með öllum fyrstu kaupum. 

Rúnatýr hefur selt smásögur í stykkjatali á Skinnu og hefur það að sögn Þorsteins Mar gefist 

mjög vel.
45

 

Með því að gefa út ókeypis sýnishorn eða smásögur eða hafa fyrstu bók í bókaseríu 

ókeypis eða mjög ódýra, ná útgefendur að vekja áhuga neytendanna, sem eru síðan tilbúnir til 

að borga venjulegt verð fyrir næstu bækur til að vita hvað gerist í framhaldinu á sögunni.
46

 

Ódýrar bækur höfða til allra en ef valið stendur milli tveggja bóka sem eru báðar jafn 

álitlegar, hlýtur neytandinn að jafnaði að velja þá ódýrari. Þetta er eitt af því sem hefur ekki 

verið til staðar í rafbókaútgáfu á Íslandi; verðið á bókunum er mjög hátt. Óformleg 

verðkönnun framkvæmd af BÞJ hjá blogginu Nörd norðursins sýnir að rafbækur eru oft 

dýrasti kosturinn við kaup á bók, þó að það geti verið mjög misjafnt eftir útgefendum.
47

 

Á Íslandi er hægt að gefa út bækur á netinu á nokkra vegu. Emma.is
48

 er, að eigin 

sögn, „rafbókamiðlari fyrir íslenskar rafbækur“.
49

 Þar geta hverjir þeir sem eru handhafar 

höfundar- og/eða útgáfuréttar komið ritverkum á framfæri og annað hvort selt þau eða gefið. 

Þjónusta sem Emma.is býður upp á er rafumbrot, fræðsla og umbreyting yfir á stafrænt form. 

Emma.is er líka rafbókabúð og selur meðal annars bækur frá Vestfirska forlaginu, Sölku, 

Lesstofunni, Uppheimum, Tindi og Sögum. 

Á Bókalandi.is
50

er hægt að kaupa bækur eftir Þórarin Gunnarsson sem rafbækur, kiljur 

eða hljóðbækur sem og fá rafbækur um andleg málefni ókeypis. Þar er boðið upp á að selja 

rafbækur fyrir fólk og boðin er hjálp við uppsetningu á stöðlunum epub og mobi. Eigandi 

vefsíðunnar telur að það sé ósanngjarnt að elítan stýri því hvað kemur út og finnst að allir eigi 

að geta komið bókum sínum á framfæri.
51

 

Aukið framboð og aðgengi að efni gerir það að verkum að staða forlaga hefur breyst 

að einhverju leyti. Í færslu um rafbækur í alfræðiritinu Britannicu er fullyrt að: „útgefendur 

[séu] ekki lengur auðkenndir með efnislegum afurðum sínum, heldur frekar eftir getu sinni til 

                                                 
45

 Viðauki 3. Viðtal við Þorstein Mar Gunnlaugsson, bls. 43. 
46

 Springen, Karen. „Are Teens Embracing E-Books? The Digital Divide“. 
47

 BÞJ. 16. apríl 2012. „Verðkönnun: Eru rafbækur ódýrari kostur?“ á Nörd norðursins. 

http://nordnordursins.is/2012/04/verdkonnun-eru-rafbaekur-odyrari-kostur/. Sótt 29. júlí 2012. 
48

 www.emma.is. 
49

 „Um Emmu“ á Emma.is. http://www.emma.is/pages/um-emmu. Sótt 25. júlí 2012. 
50

 www.bokaland.is. 
51

 „Hvar er þín saga“ á Bókaland.is. 

http://bokaland.is/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=53. Sótt 21.ágúst 2012. 
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að finna, betrumbæta og kynna pakka af upplýsingum“.
52

 Það er svo mikið offramboð af 

upplýsingum nú til dags að það verður hlutverk forlaganna að gera upplýsingarnar 

aðgengilegar og notendavænar, stytta leið lesandans að gæðaefni. Á sama tíma má alls ekki 

vanmeta þá vinnu og metnað sem felst í því að gefa út vel heppnaða og farsæla sjálfsútgefna 

rafbók. Fyrir marga höfunda gefst þessi leið betur og hún getur boðið upp á nýjar leiðir í 

markaðssetningu og kynningu á efninu.  

                                                 
52

 „e-book“. Úr Encyclopædia Britannica. Á ensku: „Publishers are no longer defined by the physical nature of 

their products but rather by the work of finding, refining, and promoting packages of information.“ Þýð. mín. 
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4. Framtíð rafbóka 

 

Dreifing og útbreiðsla rafbóka á Íslandi virðist vera á svipuðum stað og á hinum 

enskumælandi markaði fyrir u.þ.b. tíu árum. Íslenskt efni sem lýtur ekki höfundarrétti, svo 

sem Íslendingasögurnar, er aðgengilegt og forlögin eru að byrja að taka við sér og semja við 

rithöfunda sína um réttinn að rafrænni útgáfu bóka þeirra. Markaðssetning á rafbókum er hins 

vegar ekki mikil og það fer heldur ekki mikið fyrir sjálfsútgefnu efni, ef litið er á 

heildarútgáfu bóka hér á landi. Bókakaup landsmanna fara að miklu leyti fram í gegnum 

bókabúðirnar í landinu, sem eru ennþá margar og uppfylla bókakaupaþörf flestra. Þó að litið 

sé til vefsíðna bókabúðanna er langmest keypt af prentuðum bókum á netinu, frekar en 

rafbókum, einfaldlega vegna þess að alls ekki allar bækur eru í boði sem rafbækur. Þessi staða 

kemur þó varla til með að vara lengi. Rafbækur og iðnaðurinn í kringum þær hefur tekið 

miklum breytingum á stuttum tíma og ekki annað hægt en að gera ráð fyrir að þær breytingar 

haldi áfram. Það sem þarf að huga að er miklu fremur hverjar þær breytingar gætu verið og 

hvað þær geti haft í för með sér fyrir íslenskan bókamarkað. Í tengslum við þessa athugun á 

rafrænum bókum tók ég viðtöl við Egil Örn Jóhannsson framkvæmdastjóra Forlagsins og 

Þorstein Mar Gunnlaugsson eiganda Rúnatýs. Ég spurði þá báða hvernig þeir teldu að framtíð 

rafbóka myndi þróast á Íslandi og höfðu þeir áhugaverðar en ólíkar skoðanir á þessu málefni. 

Ég tek málefni bókasafna og notkun rafbóka við kennslu sérstaklega til umfjöllunar seinna í 

kaflanum, en fyrst verða skoðaðar nokkrar breytingar sem hafa orðið á viðhorfi til 

bókamarkaðarins vegna þróun rafbóka. 

 

4.1 Lesendur og lesefnið 

Viðhorf sem margir hljóta að geta verið sammála um er að: „Hvernig sem framtíðin kann að 

verða, þá verður hún rafræn,“
53

 eins og bandaríski bóksögufræðingurinn Robert Darnton segir 

í bók sinni The Case for Books. Tækni hefur fleygt fram seinustu áratugina. Raftæki má finna 

alls staðar í kringum okkur og mörg þeirra gegna hlutverkum sem bara þeir allra framsýnustu 

hefðu getað spáð fyrir. Það er þráðlaust net á flestum stöðum og tæki allt frá farsímum til 

baðvoga
54

 tengjast inn á það á hvaða tíma dags sem er. Það er því rökrétt þróun að rafvæða 

bækur. 

                                                 
53

 Darnton, Robert. Bls. xv. Á ensku: „Whatever the future may be, it will be digital.“ Þýð. mín. 
54

 T.d. http://www.withings.com/en/bodyscale sem er hægt að fá á Íslandi hjá Eirbergi, 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.405928832026.185099.48461087026&type=3.  
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Á alþjóðlegu bókmenntahátíðinni sem er haldin árlega í Edinborg
55

 voru í ár, 2012, 

skipulagðar umræður um framtíð skáldsögunnar. Þar komu fram ólík sjónarhorn höfunda 

hvað varðar rafvæðingu bókarinnar. Enski rithöfundurinn China Miéville setti fram þá skoðun 

að rithöfundar ættu að fá borguð mánaðarlaun eftir stöðluðum taxta og ekki vera hræddir við 

að lesendur endurskrifuðu bækur þeirra, eins og þekkist í tónlistarheiminum.
56

 Jafnframt segir 

Miéville að „mörk skáldskapar og rithöfunda, bóka og lesenda [eru að verða óskýrari, með] 

sjálfsútgáfu, aðkomu áhugamanna að sjálfum skáldskapnum“.
57

 Miéville telur að aukið 

aðgengi og dreifing á bókum með tilkomu rafvæðingarinnar verði til þess að texti og 

textameðferð verði opnari. Hver sem er geti leikið sér með texta sem nú þegar eru til og 

endurskapað þá eftir eigin höfði. Aðrir höfundar eru ósammála Miéville, til dæmis segir 

skoski rithöfundurinn Ewan Morrison framtíðarsýn hans „einfeldningslega“
58

 og byggða á 

rangri trú á það að „við séum á leiðinni inn í framtíð þar sem upplýsingum verði deilt“.
59

 Eins 

og Þuríður Hjartardóttir bendir á í Neytendablaðinu þá hefur „[s]tafræni tónlistar- og 

kvikmyndamarkaðurinn […] glímt við ólöglega notkun á höfundavörðu efni og nú stendur 

bókamarkaðurinn frammi fyrir sama vandamáli. Ekki er þó hægt að líta fram hjá því að 

stafræni markaðurinn hjálpar listamönnum að koma sér á framfæri án þess að vera undir 

hælunum á útgefendum og sambandi við neytendur er komið á milliliðalaust“.
60

 

 Blaðamaðurinn Antonia Senior heldur því fram í grein sinni „Ebook sales are being 

driven by downmarket genre fiction“, að sölu á rafbókum sé haldið uppi af ákveðnum 

greinum bókmennta. Að „rafbókaheimurinn [sé] drifinn áfram af svokölluðum genre-

bókmenntum, flokkum eins og hryllingssögum eða ástarsögum. Það [séu] ekki sígild verk 

framtíðar sem halda uppi rafrænni sölu, heldur meira „downmarket“ bækur“.
61

 Þessu eru ekki 

allir sammála, og oft geta myndast miklar og heitar umræður um hvað „góðar“ og „vondar“ 

bækur séu og hvort að skiptingin þar á milli felist endilega í bókmenntagreinunum sjálfum. 

Þar er skemmst að vísa í ummælin við áðurnefnda grein Senior. 

                                                 
55

 Edinburgh International Book Festival. http://www.edbookfest.co.uk/.  
56

 Higgins, Charlotte. 21. ágúst 2012. „China Miéville: Writers should welcome a future where readers remix our 

books“ á Guardian.co.uk. http://www.guardian.co.uk/books/2012/aug/21/china-mieville-novels-books-anti-

piracy?fb=optOut. Sótt 24. ágúst 2012. 
57

 Higgins, Charlotte. „China Miéville: Writers should welcome a future where readers remix our books“. Á 

ensku: „blurring of boundaries between writers, books and readers, self-publishing, the fanfication of fiction.“ 

Þýð. mín. 
58

 Sama. Á ensku: „naive.“ Þýð. mín. 
59

 Sama. Á ensku: „we are all heading towards a world where information will be shared.“ Þýð. mín. 
60

 Þuríður Hjartardóttir. „Bókatölvur í miklu úrvali“. Neytendablaðið 1/2010. Bls. 9. 
61

 Senior, Antonia. 5. febrúar 2012. „Ebook sales are being driven by downmarket genre fiction“ í The Guardian. 

http://www.guardian.co.uk/media/2012/feb/05/ebook-sales-downmarket-genre. Sótt 24. ágúst 2012. Á ensku: 

„The ebook world is driven by so-called genre fiction, categories such as horror or romance. It's not future 

classics that push digital sales, but more downmarket fare.“ Þýð. mín. 
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Til stuðnings sjónarmiði Senior er ljóst að rafvæðingin hefur haft áhrif á það hvaða 

tegundir af bókum seljast. Sala á bókum í flokknum unglingabækur (e. Young Adult eða YA) 

hefur rokið upp síðustu árin í Bandaríkjunum. Fleiri og fleiri unglingar eiga rafbókalesara og 

þó að unglingabækur hafi vissulega mjög stóran markhóp hefur þetta einnig gefið eldra fólki 

tækifæri til að kaupa þær og lesa sjálft án þess að neinn sjái.
62

 Þetta er einn af kostunum sem 

fylgja rafbókunum, það sér enginn lengur hvað aðrir kaupa sem gerir það að verkum að 

margir kaupa frekar bækur sem þeir mundu ekki kaupa úti í búð. Sölutölur á bókinni 50 

Shades of Grey, sem hefur verið kölluð „mömmuklám“, styðja þetta. Til að byrja með seldist 

bókin næstum eingöngu sem rafbók.
63

 Það gæti þó hafa breyst eftir að hún fór í sölu á 

Amazon.com fyrr á árinu 2012, en snemma í ágúst 2012 fór hún fram úr Harry Potter-seríunni 

sem mest selda bók allra tíma á Amazon.
64

 

Ísland hefur fylgt eftir þessari þróun. Eitt af fyrstu forlögunum til að bjóða upp á 

rafbækur var Ásútgáfan sem gefur út bækur og tímarit undir merkjum Rauðu seríunnar, en 

hún er dæmigerður flokkur ástarsagna. Þorsteinn Mar, eigandi Rúnatýs, segir: 

Ég held að þetta sé eitthvað sem á eftir að þróast mjög hratt á næstu 

árum. Ef við lítum á það sem hefur gerst í Bretlandi og Bandaríkjunum 

eftir að rafbókavæðingin komst á fullt, það tók rafbókina 3–4 ár að taka 

framúr kiljunni í Bretlandi og annað eins gerðist í Bandaríkjunum. 

Þannig að ég held að þetta gerist mjög hratt og þá er akkúrat mjög 

frábært fyrir þessi minni forlög að geta farið inn á markaðinn, ná að 

staðsetja sig og branda sitt vörumerki og ná þannig til lesenda áður en 

stóru forlögin koma.
65

  

Það eru ekki einungis aðrar greinar bókmennta sem fá tækifæri á aukinni dreifingu með 

rafbókavæðingunni, heldur telur Þorsteinn Mar hana einnig tilvalda fyrir önnur form: „bækur 

sem eru í styttri lengd, novellur, og jafnvel smásögur og styttri skáldsögur fá virkilega að 

njóta sín í rafbókarformi“.
66

 

                                                 
62

 Springen, Karen. „Are Teens Embracing E-Books? The Digital Divide“.  
63

 Bennett-Smith, Meredith. 15. mars 2012. „’50 Shades of Grey‘: What‘s the appeal?“ á The Christian Science 

Monitor. http://www.csmonitor.com/Books/chapter-and-verse/2012/0315/50-Shades-of-Grey-What-is-the-

appeal/(page)/2. Sótt 24. ágúst 2012. 
64

 Meredith, Charlotte. 1. ágúst 2012. „Fifty Shades of Grey becomes the bestselling book of all time“ í Express. 

http://www.express.co.uk/posts/view/336759/Fifty-Shades-of-Grey-becomes-the-bestselling-book-of-all-time-. 

Sótt 24. ágúst 2012. 
65

 Viðauki 3. Viðtal við Þorstein Mar Gunnlaugsson. Bls. 43. 
66

 Sama. 
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Til þess að rafbókaútgáfa á Íslandi komist á sama stað og í nálægum löndum þarf 

sitthvað að breytast. Aðspurður hafði Egill Örn, framkvæmdastjóri Forlagsins, þetta um málið 

að segja:  

Það er tvennt í mínum huga sem getur valdið grundvallarbreytingum til 

hins betra á rafbókavæðingu á Íslandi. Í fyrsta lagi er það þessi basic 

hlutur eins og lesbretti. Það vantar lesbretti til Íslands sem eru ekki lokuð 

inni á einhverju stórfyrirtæki eins og Amazon Kindle. Ég trúi ekki öðru 

en að innan 18 mánaða verði úrval lesbretta, þá annarra tækja en 

spjaldtölva, orðið mun betra. […] Hitt grundvallaratriðið sem getur orðið 

til þess að breyta, bæta og koma rafbókarmenningunni af stað er að 

útgefendum verði gert kleift að rafbókavæða sem stærstan hluta eldri 

katalógs. Að gera menningararfinn, ef nota má svo stórt og skrýtið orð, 

rafrænan og aðgengilegan.
67

 

Það sem þarf á Íslandi til að rafbókamarkaðurinn geti farið almennilega á flug er bætt 

aðgengi. Í dag er eitt mesta aðgengi að íslenskum bókum á bókasöfnum, en framtíð bókasafna 

verður óljós þegar millimaðurinn (útgefandinn) er tekinn út eins og oft á við um rafbækur.  

 

4.2 Bókasöfn 

Með rafvæðingu texta hefur hlutverk og umhverfi bókasafna breyst verulega. Bókasöfn búa 

yfir gríðarlegri þekkingu, en hún er að mestu leyti föst á pappír. Robert Darnton, sem var einn 

af upphafsmönnum þess verkefnis sem varð seinna Google Books, lýsir því hvernig fyrirtæki 

á borð við Google sér verðmætin sem eru fólgin í safnkosti bókasafnanna: 

Þegar fyrirtæki eins og Google horfa á bókasöfn, sjá þau ekki einungis 

musteri þekkingarinnar. Þau sjá mögulegar eignir eða það sem þau kalla 

„efni,“ tilbúið til nýtingar. Safnkostur bókasafnanna, sem hefur verið 

safnað upp gegnum aldirnar með gríðarlegum útgjöldum og vinnu, getur 

allur verið rafvæddur fyrir hlutfallslega lítinn kostnað – milljónir dollara, 

örugglega, en lítinn miðað við þá fjárfestingu sem þurfti til að búa hann 

til.
68

 

                                                 
67

 Viðauki 2. Viðtal við Egil Örn Jóhannsson. Bls. 66. 
68

 Darnton, Robert. Bls. 11. Á ensku: „When businesses like Google look at libraries, they do not merely see 

temples of learning. They see potential assets or what they call „content,“ ready to be mined. Built up over 

centuries at enormous expenditure of money and labour, library collections can be digitized en masse at 

relatively little cost– millions of dollars, certainly, but little compared to the investment that went into them.“ 

Þýð. mín. 
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Eins og áður hefur komið fram hafa meira en 15 milljónir bóka verið rafvæddar á vegum 

verkefnisins Google Books. Hver sem er með aðgang að tölvu getur keypt sér aðgang að þeim 

eða lesið þær sem ekki eru höfundarréttarvarðar án endurgjalds. Háskólabókasöfn keppast við 

að kaupa sér aðgang að rafrænum greinasöfnum og heimildavinna háskólanema fer nú mikið 

fram í gegnum slíka gagnagrunna. Landsbókasafnið er með tengla á 295 mismunandi 

gagnagrunna á heimasíðu sinni, sem eru ýmist í opnum aðgangi eða bókasafnið borgar fyrir 

með áskrift.
69

 Háskólar nú til dags hvetja nemendur til að nýta sér allt það sem hinn stafræni 

heimur hefur upp á að bjóða, þetta kemur sér til dæmis sérstaklega vel í fjarnámi þar sem 

nemendur geta nálgast kennslugögn hvaðan sem er í heiminum.
70

 

 Rafvæðing háskólabókasafna er þróun sem er ótvírætt til hins betra. Bæði nemendur 

og starfsfólk geta fundið það sem þau leita að með fljótlegum og áreiðanlegum hætti og 

nálgast gögnin á auðveldan máta. En á það sama við um almenningsbókasöfn? Egill Örn telur 

svo ekki vera: 

Í mínum huga er útilokað annað en að þau meginprinsip sem íslensk 

bókasöfn starfa eftir í dag munu ekki ganga upp í rafrænum heimi. Í dag 

fær bókaútgefandinn nánast ekkert frá bókasöfnunum. Bókasöfnin kaupa 

bækur, vissulega, frá bókaútgefendum á niðursettum eða afsláttarverðum. 

[…] Ég á mjög erfitt með að ímynda mér að bóksali eða bóksala geti 

lifað það af að fara í hardcore samkeppni við bókasöfnin á netinu. Í dag 

er landfræðileg hindrun og eintakahindrun við bókasöfnin, það er að 

segja að ef mig langar að fá bók lánaða í bókasafni þarf ég að fara á 

staðinn og gá hvort að hún sé inni. Ef bókasöfn eru komin með allan 

rafbókakatalóginn á netið og þú getur sótt bókina ókeypis á lesbrettið þitt 

með jafn auðveldum eða auðveldari hætti eins og að kaupa hana á t.d. 

2000 krónur á eymundsson.is, þá er ég ansi hræddur um að 

rafbókamarkaðurinn geti átt afar erfitt uppdráttar á Íslandi. Þetta debat, 

með hvaða hætti útlánin eigi að fara fram, er í gangi um allan heim og 

það er hvergi komin lausn.
71

 

Andstætt við sjónarhorn Egils þá telur Þorsteinn Mar að það sem vanti á 

markaðinn hérlendis til að bókasöfn geti virkað sé endursöluaðili sem hefur 

                                                 
69

 „Rafræn gögn“ á Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn. http://landsbokasafn.is/index.php/gagnasofn. Sótt 

24. ágúst 2012. 
70

 Minčić-Obradović, Ksenija. „E-books and their place in academic libraries“ í E-books in Academic Libraries. 

Bls. 18–19. 
71

 Viðauki 2. Viðtal við Egil Örn Jóhannsson. Bls. 35. 
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nægilega sterka stöðu til þess að geta samið við bókasöfnin. Þegar hann var 

spurður um hvernig hann sæi fyrir sér að það gæti virkað, var svarið: 

Bara nákvæmlega eins og þau virka úti. Bókasöfn í Bandaríkjunum eru 

farin að leigja út rafbækur. Þau gerðu bara samning við Amazon. 

Amazon er með lánskerfi þannig að af hverju ættu íslensku bókasöfnin 

ekki að gera það sama? Um leið og það er kominn þessi sterki 

vettvangur. Gefum okkur það að vefsetur Forlagsins bjóði upp á að það 

sé hægt að lána bækurnar, um leið og það er kominn þessi sterki 

vettvangur fyrir bókasöfnin til þess að fara inn á þá held ég að það muni 

gerast, alveg óhjákvæmilega. Þannig að ég held að það verði mjög fínt að 

sitja á netinu og geta farið inn á bókasafn.is og segja: „Já, ég ætla að fá 

að leigja hérna Sælir eru einfaldir eftir Gunnar Gunnarsson og ég fæ 

hana bara í Kindlinum“. En ég held að það eigi eftir að líða nokkur ár í 

það. Því að í fyrsta lagi þá býður Amazon ekki upp á það á Íslandi og í 

öðru lagi þá er ekki kominn þessi sterki aðili á markaðinn sem nær að 

vera með þetta breitt vöruúrval og að bjóða upp á þessa leigu.
72

 

Það virðist því sem það sé langt í að útgefendur og bókasöfn geti komið sér saman 

um leið sem hentar báðum aðilum. Ef það verður svo að það samstarf gangi ekki 

upp, þá má alveg velta fyrir sér eftirfarandi spurningum, eins og Egill gerir:  

Hver er tilgangur bókasafna? Tilgangur bókasafna þegar þau voru sett á 

laggirnar var mjög göfugur og fínn, að jafna aðgengi borgaranna að 

upplýsingum. Tryggja aðgengi almennings, ekki bara elítunnar, að 

upplýsingum og lestri. Frábært! En er aðgengi að upplýsingum vandamál 

í nútíma samfélagi? Ég hefði haldið að það væri offramboð af 

upplýsingum.
73

 

Það er því spurning hvort að bókasöfn séu að verða úrelt fyrirbæri. Netið hefur að miklu leyti 

tekið við sem gagnagrunnur almennings, þar sem er hægt að nálgast allar þær upplýsingar sem 

hugurinn girnist. Geta útgefendurnir og bókabúðirnar kannski tekið við hlutverki 

bókasafnanna með því að lána sjálf út þær bækur sem gefnar eru út? Þetta er spurning sem 

ekki er hægt að spá fyrir um svarið við, framtíðin verður að leiða það í ljós. 
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4.3 Rafrænar bækur í kennslu 

Síðustu misseri hefur mikið verið rætt um að rafbókavæða skólakerfið og kennslu. Í febrúar 

2012 var haldin ráðstefna á Menntavísindasviði Háskóla Íslands á vegum Félags lesblindra á 

Íslandi. Hún hafði yfirskriftina „Verður skólinn án bóka?“ Á ráðstefnunni var meðal annars 

sagt frá tilraunaverkefnum með spjaldtölvur og lesbretti í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu, rætt um rafvæðingu kennsluefnis og notkun og aðgengi að rafbókum. 

Aðalfyrirlesari ráðstefnunnar var Skotinn Ollie Bray, sem starfar sem ráðgjafi í þessum 

málum, en hann hélt erindi sem kallaðist „The future of technology in our schools: What 

next?“ Guðmundur S. Johnsen formaður Félags lesblindra á Íslandi byrjaði hins vegar 

ráðstefnuna með því að leggja áherslu á að bókin sé tæki til að koma upplýsingum áfram til 

komandi kynslóða og hversu mikilvægt sé að fylgja tækninýjungum.
74

 Þorsteinn Mar hjá 

Rúnatý segir rafbækur geta hjálpað þeim sem eiga erfitt með lestur prentaðra bóka: 

Ég held þetta eigi líka eftir að hjálpa krökkum sem eru t.d. lesblindir, það 

er fínt að geta verið með iPad og sagt: „Ok, það á að vera fjólublár 

bakgrunnur og leturstærðin þetta mikil og þá á ég auðveldara með að sjá 

orðin rétt“. Ég vona allavega að samtök móðurmálskennara taki þetta inn í 

kennsluna hjá sér og noti þetta tækifæri.
75

 

Í fyrirlestri sínum talaði Bray
76

 um þrjá hluti sem væru að breytast í nútímasamfélagi og 

skólar þyrftu að passa að missa ekki af. Í fyrsta lagi sagði hann að ungt fólk væri að breytast. 

Nú til dags læra börn á raftæki samhliða því sem þau læra að ganga og tala. Tungumálið hefur 

breyst með raftækjanotkun og gömul orð hafa fengið nýja merkingu. Í öðru lagi minntist Bray 

á að tæknin væri óðum að breytast og með henni breytist hvernig börn læri. Í þriðja lagi talaði 

hann um að námsefni væri að breytast. Skólar eru margir farnir að miða kennslu við 

einstaklinga frekar en hópa og finna stöðugt upp á nýjum leiðum til að koma námsefninu á 

framfæri.
77

 Að nota rafbækur og spjaldtölvur í kennslu getur sameinað alla þessa þætti. Með 

þeim er hægt að nýta tækniþekkingu barnanna, nota áhuga þeirra á tækjunum, sem þau tengja 

oft við leiki, til að vekja áhuga á námsefninu og fygja eftir tækniþróun í samfélaginu. 

Veturinn 2011–2012 tóku nokkrir skólar á höfuðborgarsvæðinu þátt í 

tilraunaverkefnum um að nota spjaldtölvur og rafbókalesara í kennslu. Í einum af 

barnaskólum Hjallastefnunnar voru 45 iPad-tölvur fengnar fyrir 11 ára krakka. Í Vogaskóla 
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fékk 9. bekkur Kindle-tölvur til að nota í íslensku og 9. bekkur í Norðlingaskóla fékk iPad-

tölvur til umráða í ársbyrjun 2012.
78

 Ragnar Þór Pétursson, kennari í 9. bekk í Norðlingaskóla, 

sagði við fréttastofu Stöðvar 2: „Þetta er ekki lengur bara spurning um að geta búið til afrit af 

óskaplega miklum upplýsingum í kolli nemenda, heldur að búa til virka þátttakendur í 

samfélagi þar sem upplýsingar eru aðgengilegar“.
79

 Ragnar telur notkun upplýsingatækni í 

kennslu geta skapað tækifæri fyrir litla skóla í landi eins og Íslandi sem er mjög dreifbýlt.
80

 

Hann heldur úti bloggsíðunum maurildi.blogspot.com og mmaurildi.blogspot.com þar sem 

hann birtir pistla um málefni tengd þessu. Enski rithöfundurinn Miéville, sem hefur áður verið 

nefndur í sambandi við opinn aðgang að efni, hefur aftur á móti enga trú á bókum sem falla 

undir fjórða flokkinn hjá F.W. Lancaster, þ.e. bókum sem nýta rafrænu tæknina og eru 

samansettar úr fleiri hlutum en texta. Hann kallar þær „lágkúrulega andstyggð“
81

 og segir 

framtíðina frekar felast í opnum bókum sem hver sem er geti breytt og bætt við. 

Egill Örn hjá Forlaginu sér fyrir sér að útgáfa rafrænna kennslubóka geti komið sér vel 

fyrir alla aðila, nemendur, kennara og útgefendur: 

Ég sé það fyrir mér þannig að útgefendur og rétthafar geri samning við 

hið opinbera um að skaffa skólum allt það efni sem þeir þurfa gegn 

ákveðnu gjaldi. Það verði svo innheimt af nemendum með gjaldi, það 

mætti til dæmis kalla það efnisgjald. Inni í efnisgjaldinu væri aðgangur 

að öllu því rafræna kennsluefni sem kenna skal þá önnina eða veturinn. 

Efnisgjaldið verði lægra en það sem nemandinn eyðir í dag á 

skiptibókamarkaði í ágúst. Þannig að þetta yrði win-win fyrir alla aðila. 

Útgefandinn losnar við skiptibókamarkaðinn og getur endurnýjað 

bækurnar, updaterað og viðhaldið með minni tilkostnaði og selt á ódýrara 

verði til hins opinbera, nemendanna eða skólanna og nemandinn fær 

aðgang að öllu saman og borgar lægra verð en hann væri að gera úti í 

bókabúð.
82
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Það eru ekki einungis grunn- og menntaskólanemar sem hafa gagn af því að nota rafbækur í 

námi sínu. Dr. William Rankin, háskólaprófessor frá Texas, sagði í samtali við fréttastofu 

Stöðvar 2 að spjaldtölvur hefðu gjörbylt hjá sér kennslunni. Nemendur gætu fundið 

upplýsingarnar sem þeir þyrftu á að halda sjálfir, þannig að kennslustundirnar væru að mestu 

leyti ekki lengur notaðar í fyrirlestra heldur umræðutíma.
83

 

Það eru þó ekki allir sammála Ragnari Þór og Dr. Rankin. Í grein sem birtist í Skímu, 

málgagni móðurmálskennara, segir Anne Magen, dósent í lestrarfræðum við lestrarmiðstöð 

Háskólans í Stavanger, að: 

Það er ekki jafngilt að lesa reyfara eftir Stephen King í pappírskilju og 

rafbókarútgáfu þó að textinn virðist vera sá sami. […] Snertingin við 

miðilinn hefur áhrif á skilning okkar og athygli. Sennilega skiptir hún 

einnig miklu máli í því hvernig við skiljum og munum það sem við 

lesum. […] Tölvan og aðrir rafrænir miðlar hafa nú um langt skeið verið 

kynntir sem hinn nýi miðill heimsins. Engu að síður staðhæfi ég að við 

munum glata mikilli færni og lífsgæðum ef lestur færist alfarið yfir í 

tölvur.
84

 

Hér er Magen að tala um lestur af baklýstum skjá, en hún minnist ekki á lestur á sérhæfðum 

rafbókalesurum. Eitt af vandamálunum við rafræn kennslugögn er það sama og við lestur á 

rafrænu formi almennt. Það er greinilegt að rafbækur og lestur þeirra henta fólki misvel. Efni 

á rafrænu formi getur gagnast mörgum sem eiga í erfiðleikum með að lesa á prenti og þess 

vegna ber að fagna því að fjölbreytnin sé ríkjandi í þessum málum. Það er alveg ljóst að 

skólar á Íslandi þurfa að laga sig að breyttum aðstæðum og nýrri tækni til að halda í við þróun 

í nærliggjandi löndum, og margir virðast vera komnir vel á veg með það. 

 Rafbækur bjóða upp á ýmsa möguleika sem ekki hafa verið til staðar áður við lestur 

bóka; það er hægt að nálgast bækur því sem næst hvar sem er, hafa með sér fleiri tugi bóka 

sem taka ekki meira pláss en ein kilja, stækka letur, breyta litum og bæta við lesupplifunina 

með því að setja inn myndbönd eða hljóð. En vegna þess hve tæknin er ný eru einnig mörg 

vandamál sem þarf að leysa, til dæmis varðandi aðgengi og samræmingu skráargerða og 

rafvæðingu eldri bóka. Ég spurði viðmælendur mína hvernig þeir sæju fyrir sér að 

rafbókamarkaðurinn á Íslandi myndi þróast næstu árin. Þorsteinn Mar sagðist:  
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[ekki sjá neitt] í framhaldinu sem ætti að benda til þess að íslenski 

markaðurinn eigi eftir að haga sér öðruvísi en sá bandaríski eða sá breski. 

Eru okkar bókmenntir miklu betri eða erum við með miklu sterkari 

bókmenntahefð og þar af leiðandi tilbúin til þess að borga meira fyrir 

bækurnar? Ég held að íslenskir neytendur séu alveg jafn kröfuharðir á 

gott verð og þeir bresku.
85

 

Hann leggur áherslu á aðgengi allra að rafbókum, fjölbreytni í framboði þeirra og kallar eftir 

sterkum endursöluaðila sem getur tekið að sér markaðinn á Íslandi. Egill Örn sagði 

grundvallarbreytingu á rafbókamarkaðinum fyrst verða þegar „verulega aukið framboð 

rafbóka og rafbækur sem fólk getur nýtt sér“ yrði komið og að „fram að þessu öðru hvoru, 

helst hvoru tveggja, verður […] rafbókamarkaðurinn […] ekki nema brotabrot af 

heildarbókamarkaðnum íslenska“.
86

 Ísland á greinilega nokkuð í land með að ná enska 

málsvæðinu í notkun rafbóka. Söluaðilar og útgefendur eru þó greinilega meðvitaðir um þá 

möguleika sem rafræna formið býður upp á og ég vona að við förum að sjá þá nýtta í náinni 

framtíð. 
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5. Lokaorð 

 

Á síðustu misserum hefur rafræn útgáfa tekið stórt stökk hér á landi. Fjölmargar íslenskar 

vefsíður sem eru tileinkaðar rafbókum hafa sprottið upp
87

 og útgefendur og einstaklingar hafa 

margir tekið þeim möguleikum sem felast í rafrænni útgáfu opnum örmum. Þó að rafræn 

útgáfa sé að mörgu leyti svipuð og prentútgáfa er ýmislegt sem þarf að huga að. Það má færa 

rök fyrir því að: „þróun rafbóka hafi fyrst og fremst verið stýrt af tækninni frekar en þörfum 

neytenda“.
88

 Vandamálin sem markaðurinn stendur frammi fyrir eru aðallega tæknilegs eðlis, 

það vantar samræmda staðla sem auðveldi lesendum að nálgast hvaða bækur sem er, um leið 

og afkoma útgefenda af rafbókasölunni sé tryggð. Bókamarkaðurinn á Íslandi er lítill, en 

hlutur rafbóka í honum fer vaxandi. Samningur sem Félag íslenskra bókaútgefenda og 

Rithöfundasambandið gerðu fyrir jólin 2011 var stórt skref í áttina að aukinni rafrænni útgáfu 

og fleiri og fleiri forlög bjóða nú upp á bækur sínar á rafrænu formi. 

 Forlög taka mismunandi afstöðu til afritunarvarna og leggja ýmist áherslu á að verja 

markaðinn gegn ólöglegri afritun og tryggja með því afkomu sína eða vinna með opnari staðla 

og byggja á að aðgengi skuli vera jafnt fyrir alla. Jafnframt því sem rafræn útgáfa gerir fólki 

auðveldara að koma efni á framfæri, verður erfiðara fyrir rithöfunda að vekja á sér athygli í 

rafbókaflóðinu. Það er hlutverk forlaga að gera upplýsingar aðgengilegar og notendavænar, 

greiða leið lesandans að efninu. Þetta hefur hingað til, alla vega að hluta til, verið í höndum 

bókasafna. Með tilkomu rafbóka gæti þurft að endurskoða hlutverk bókasafna nú þegar 

aðgengi að upplýsingum er ekki lengur aðallega hjá þeim. Sú spurning vaknar hvort aðgengi 

almennings að öllum rafbókum, líka þeim sjálfsútgefnu, sé best tryggt með aðkomu bókasafna 

eða eigi frekar að vera í höndum útgefendanna eða annarra söluaðila. 

 Kostirnir við rafbækur og rafbókalesara eru margir. Það er hægt að geyma fjölmargar 

bækur á tækjum sem eru í handhægri stærð, mörg tæki bjóða upp á að stækka letur og breyta 

litum svo að auðveldara verður að lesa og með rafrænni dreifingu getur efni verið aðgengilegt 

hvar sem er í heiminum. 

 Það er því mikilvægt að forlög og aðrir sem koma að útgáfu hér á landi taki 

nýjungarnar föstum tökum og lagi sig að því sem virðist vera það sem koma skal. Þetta er 

sérstaklega mikilvægt í skólum þar sem ungt fólk, tæknin og námsefnið eru óðum að breytast 

og brýnt að skólakerfið taki mið af því við kennslu.  
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Viðauki 1. Listi yfir vefsíður. 

 

Listi yfir íslenskar vefsíður sem bjóða upp á rafbækur: 

 

Rafbókabúðir: 

Eymundsson.is (www.eymundsson.is) – rafbókaverslun með íslenskar og erlendar bækur. 

Forlagið.is (www.forlagid.is) – rafbókaverslun með íslenskar bækur frá ýmsum forlögum, 

allar læstar með AdobeID. 

Lestu.is (www.lestu.is) – hægt að gerast áskrifandi og fá aðgang að íslensku og erlendu efni 

utan höfundarréttar, auk þess að geta nálgast umfjöllun um höfunda, bókmenntatímarit 

Lestu.is og örnámskeið um valdar bækur og höfunda. 

Rauða serían (www.asutgafan.is) – þar er hægt að kaupa bækur og tímarit í Rauðu seríunni á 

pdf-formi. 

Skinna.is (www.skinna.is) – stærsta rafbókaverslun landsins, með bækur frá fjölmörgum 

forlögum, bæði læstum með AdobeID og ekki. 

 

Vefsíður sem bjóða upp á efni endurgjaldslaust: 

Netútgáfan (www.snerpa.is/net/) – þar má nálgast íslenskt efni utan höfundarréttar (t.d. 

Íslendingasögur) á einföldu html-formi. 

Rafbókavefur.is (www.rafbokavefur.is) – býður upp á efni á íslensku í opnum aðgangi. Fylgir 

hugmyndafræði um opinn höfundarrétt (e. creative common licence). 

 

Vefsíður þar sem hægt er að gefa út rafbækur: 

Bókaland.is (www.bokaland.is) – býður upp á aðstoð við að koma efni á rafrænt form og 

hýsingu í vefverslun. Selja einnig bækur í hljóðbóka- og kiljuformi. 

Emma.is (www.emma.is) – veitir aðstoð við að koma efni á rafrænt form, býður handhöfum 

efnis að dreifa því og eru með vefverslun. 

Netbók.is (www.netbok.is) – veita aðstoð við dreifingu efnis á iBookstore og Amazon, sjá um 

gerð og umbreytingu skráa fyrir iPad og Kindle og veita ráðgjöf um markaðssetningu og 

dreifingu rafbóka. 
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Viðauki 2. Viðtal við Egil Örn Jóhannsson. 

 

08.08.2012 

 

Kolbrún Þóra Eiríksdóttir: KÞE 

Egill Örn Jóhannsson: EÖJ 

 

KÞE: Rafbækur. Það heitasta í dag, eða hvað? 

EÖJ: Ég veit það ekki, það er alveg ofboðslega mikil undiralda fyrir rafbókum. Staðreyndin 

er samt sú að útbreiðsla dedikeraðra lestækja er afskaplega lítil. Mest útbreiðsla er á 

spjaldtölvum, svosem iPad. Mér skilst að það séu ekki undir 50 þúsund iPad spjaldtölvur á 

Íslandi og líklegast töluvert fleiri en opinberar tölur segja til um – að minnsta kosti þriðjungur 

iPada sé fluttur inn ólöglega eða framhjá kerfinu. Það má fullyrða að það séu tugir þúsunda 

spjaldtölva á íslenskum markaði. En ég held að minnihluti þeirra sem kaupa sér spjaldtölvur 

séu að kaupa þær til þess að lesa bækur á. Hinir tækjaóðu eru mjög spenntir fyrir rafbókum, 

þannig að ég held að rafbókaæðið byrji ekki almennilega á Íslandi fyrr en útbreiðsla sérhæfðra 

lestækja eykst, framboð þeirra á viðráðanlegu verði meira og vonandi eignarhaldið meira.  

KÞE: Hvað hefur breyst hjá ykkur hérna síðan þetta fór í gang? Byrjum bara á 

ritstjórnarferlinu, hefur þetta einhver áhrif?  

EÖJ: Nei, það má segja að þetta hafi afskaplega lítil áhrif haft á verkferlana hérna innandyra 

til þessa. Við höfum ekki tekið upp á því enn sem komið er að brjóta bækur um í upphafi 

þannig að þær henti fyrir rafbókarform. Við höfum brotið um fyrir rafbókarformið eftir á í 

öllum tilvikum. Það eru innan við 50 titlar sem við höfum gefið út á rafbókarformi til þessa og 

í öllum tilvikum höfum við gert það eftir á. Verkferlum innandyra hefur ekki verið breytt. 

Auðvitað stendur vilji okkar til þess að geta brotið samhliða um í rafbók og hefðbundna 

prentbók, en eftirspurnin eftir rafbókum á Íslandi er svo ofboðslega lítil að það er bara 

útilokað. Auðvitað stendur vilji okkar líka til þess að rafbókavæða miklu fleiri bækur en við 

gerum í dag, en það er kostnaðarsamt ef við miðum við rafbókaútgerð okkar til þessa, og ég 

held ég geti fullyrt að við erum stærsti rafbókaútgefandi Íslands. Þá er ég að tala um 

hefðbundnar rafbækur í þessu epub-formi. Við erum enn í töluverðu tapi, því að tekjurnar eru 

litlar en kostnaðurinn mikill. Og fólk virðist ekki gera sér grein fyrir hvað það er í raun dýrt að 

búa til rafbækur. Þetta er ekki bara eitthvað word-skjal sem maður gefur út sem word-skjal og 

þá er það bara tilbúið. Eins og staðan er í dag felst umbrotið í því að brjóta bókina um upp á 

nýtt svo hún gangi í rafbókalesara. Svo má segja það strax og ég vil að það sé alveg ljóst að 

einkaaðilar á Íslandi, og bara allsstaðar í heiminum, munu aldrei geta rafbókavætt alla sína 

katalóga aftur í tímann. Það verður minna mál að rafbókavæða nýja bók þegar hún kemur og 

það verður búið að implementera þá tækni að rafbókavæða um leið og það er gerð prentbók. 

En fyrir alla útgefendur og einkaaðila að fara að rafbókavæða gamla katalóga, að 

rafbókavæða til dæmis Halldór Laxness, er bara óraunhæft. 

KÞE: Er markaðssetning eitthvað öðruvísi fyrir rafbækur en venjulegar?  

EÖJ: Ég held að markaðssetning fyrir rafbækur verði alltaf meiri á netinu en á prent- og 

ljósvakamiðlum. Ég segi fyrir mig sjálfan að þegar auglýst er í útvarpi eða sjónvarpi einhver 
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heimasíða eða eitthvað sem ég þarf að gera á netinu, þá er ég búinn að gleyma því þegar ég er 

sestur fyrir framan tölvuna fimm mínútum síðar, þó mér finnist það áhugavert. Auglýsingar í 

slíkum miðlum henta ekki jafn vel, heldur verða fyrst og fremst á netinu. Svo munu miðlarnir 

að sjálfsögðu vinna saman. Við getum verið með hljóðbók, rafbók og prentaða bók og munu 

þessi þrjú form vinna fullkomlega saman. Auglýsingarnar og markaðssetningin verða svolítið 

óháð forminu. Þú auglýsir bókina án tillits til þess á hvaða formati hún er. Þú vekur athygli á 

að hún sé til og á þessum formötum en áherslan verður alltaf á bókina.  

KÞE: Heldurðu að það sé mismunandi markhópur fyrir rafbækur en prentaðar bækur? Höfða 

þær meira til yngra fólks því að þetta fer svo mikið fram á netinu?  

EÖJ: Í upphafi verða þetta fyrst og fremst tveir hópar. Annars vegar það sem ég kalla 

stórnotendur, sem er fólk sem les mjög mikið. Þeir sem lesa mest sjá sér fyrst hag í því að fá 

sér sérhæft lesbretti. Einfaldlega vegna þess að fyrirhöfnin er svo miklu minni en að ferðast 

með tíu kiljur í töskunni. Hins vegar er það tæknihópurinn, sem verður að eignast tækin fyrst 

og prófa þau. Þeir tveir hópar byrja. En þegar að tækin einfaldast, verðið á þeim lækkar, 

aðgangurinn verður betri og úrvalið meira, þá hef ég trú á því að þeir hópar sem munu lesa 

eða fá sér eða versla rafbækur verði öll flóran. Nema kannski þeir allra tæknihræddustu eða 

þeir sem eru fóbískir á tækninýjungar. Þeir munu seint koma að þessu. En sjáðu bara eins og 

með heimilistölvurnar, í byrjun var það bara unga fólkið sem notaði þetta, en í dag er gamla 

fólkið komið á Facebook og googlar og gerir allt sem hægt er á internetinu. En í upphafi 

verðum við í stórnotendum og tækninördunum. 

KÞE: Aftur aðeins að kostnaðinum. Afritunarvarnir, forlögin taka mjög mismunandi afstöðu 

til þeirra. T.d. Rúnatýr sem eru ekki með neinar. Finnst þér það hefta eitthvað ykkar útgáfu að 

bækurnar séu ekki aðgengilegar öllum? 

EÖJ: Þetta eru í rauninni tvær spurningar og ég ætla að byrja á svara þessu með kostnaðinn á 

afritunarvarnir. Kostnaðurinn við afritunarvarnir er afskaplega lítill. Það kostar Forlagið 

tiltölulega og hlutfallslega lítinn pening að afritunarverja bækurnar. Þannig að það er ekki 

hann sem heldur verði rafbóka háu eða of háu eða hvað skal segja. Afritunarvarnaþátturinn er 

bara brotabrot. Það er rafbókagerðin, að „epuba“ sem felur í sér langstærstan hluta sérhæfða 

kostnaðarins við að gefa út rafbók. Svo er náttúrulega kostnaðurinn við að gefa út bók óháð 

formi verulegur. Til að byrja með þarf að spyrja sig þessarar prinsip spurningar: 

afritunarvarnir eða ekki? Þá hef ég verið á sömu línu og stærstu útgefendur í heimi, sem allir 

eða langflestir afritunarverja sínar bækur. Af hverju erum við að afritunarverja? Vegna þess 

að skráarskipti á netinu eru gríðarleg. Fólk sækir sér nánast hvað sem það vill án þess að 

borga fyrir það og það eru allt of margir sem ekkert samviskubit hafa. Ef við reynum að 

heimfæra þetta aðeins á íslenskan markað þar sem búa 330 þúsund manns, við erum 330 

þúsund manna málsamfélag. Íslenskur markaður er örmarkaður, ofboðslega viðkvæmur og má 

við afskaplega litlu. Við fáum mjög lítinn skilning eða stuðning frá hinu opinbera og byggjum 

okkar rekstur nánast eingöngu á einkamarkaðnum, frekar en sölu til ríkisstofnana eins og 

skóla og annarra menntastofnana. Heldur þurfum við að reiða okkur á sölu til búða eins og 

Hagkaup og Bónus og Eymundsson. Ef ólöglegt niðurhal myndi fara að setja strik í 

reikninginn, þó það væri ekki nema örlítið og bara lítið hlutfall af heildar markaðnum óttast 

ég að það myndi hafa afskaplega slæmar afleiðingar. Afritunarvarnir eru hundleiðinlegar, en 
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það sem er dálítill misskilningur hérlendis um afritunarvarnir er að þetta snýst ekkert um 

vörnina sem slíka, heldur að útbreiddasta sérhæfða lestækið er Amazon Kindle. Amazon er 

stærsti bóksali í heimi. Amazon er með sinn eigin lesara og læsir sínum lesara með þeim hætti 

að þeir einir geti selt inn á hann. Nema jú, þú getur sett prívat skjöl inn á hann eins og pdf-

skjöl, doc og mobi og önnur formöt en hin hefðbundnu formöt. Þetta er mjög skiljanlegt hjá 

Amazon, stórfyrirtækinu, að þeir vilji ekki að aðrir selji inn á sitt tæki. Þá er þetta orðin 

aðgengisspurning, eigendur Kindle tækja sem vilja kaupa íslenskar bækur lenda í vandræðum. 

Því við seljum ekki enn sem komið er íslenskar rafbækur á amazon.com, þannig að þeir kenna 

okkur um frekar en að kenna Amazon um. Að við séum að afritunarverja og þar af leiðandi 

einhvern veginn að skemma upplifun þeirra einhvern veginn af Kindlinum og flækja þetta og 

eyðileggja. En þeir ættu náttúrulega að beina spjótum sínum að Amazon fyrir að læsa tækinu 

sínu.  

KÞE: Amazon.is er náttúrulega ekki til.  

EÖJ: Amazon.is er enn sem komið er ekki til. Þannig að ég held að spurningin um 

afritunarvarnir sé einnig spurning um aðgengi. Eðlilega gerir fólk kröfu til þess að geta nýtt 

tækið sitt til fullnustu og gerði sér kannski ekki alveg grein fyrir því þegar það keypti tækið að 

það væri að læsa sig inni í Amazon búðinni. Mjög valid, ég myndi svo gjarnan vilja geta selt 

íslenskar rafbækur á Amazon og ég held að þessi umræða væri þá mikið lágværari. Þessu 

tengt eru umræður um höfundarrétt og hvers virði höfundarréttur er og hvort að höfundarréttur 

eigi að vera til yfir höfuð. Hér hefur verið umræða um að stofna einhvern stjórnmálaflokk, 

svokallað Píratapartý, sem hefur það að mér skilst á stefnuskrá sinni að afnema höfundarrétt. 

Það er orðið að mikið stærra debat en afritunarvarnir, en í umræðunni þvælist þetta stundum 

allt saman í einn graut; aðgengi, afritunarvörn og höfundarréttarmál en eru í raun þrjú 

aðskilin, en kannski að einhverju örlitlu leyti skyld mál.  

KÞE: Í tónlistarbransanum hefur gefist ágætlega að gefa eitt lag eða markaðssetja þannig að 

það er hægt að fá ókeypis brot eða eitthvað álíka. Mér sýnist þetta vera svolítið komið í 

bókamarkaðinn erlendis, er þetta eitthvað sem þú telur að gæti virkað á bókamarkaðnum hér? 

EÖJ: Já, mér finnst það alveg ofboðslega spennandi tilhugsun að geta veitt innsýn í bækur 

með sýnishorni, broti, jafnvel að tvinna saman bókum með því að fá til dæmis þannig að þú 

fáir eina bók ókeypis ef þú kaupir bók númer tvö í seríunni. Annað sem ég sé fyrir mér að 

gera hérlendis, en ég hef mjög lítið séð af erlendis hingað til, er að þegar að viðskiptavinurinn 

kaupir bókina fær hann hana á öllum þeim formum sem bókin er gefin út á. Ef þú kaupir bók 

á prentuðu formi þá eigirðu líka að geta fengið hana á rafbókarformi eða jafnvel 

hljóðbókarformi. Þú kaupir þér bara aðgang að efninu og efnið er bókin óháð formati. Ef 

maður hugsar þetta í einhverskonar praktík: Viðskiptavinur fer á forlagid.is og kaupir sér 

nýjustu bók Arnaldar Indriðasonar, fær bókina sjálfa senda í bréfpósti og rafbókina í 

tölvupósti, eða beint inn á lestækið. Það finnst mér sem útgefanda, seljanda og lesanda vera 

sanngjarnt. Ég kaupi mér einhverskonar universal aðgang að bókinni.  

KÞE: Já, þurfa semsagt ekki að kaupa sömu bókina oft.  

EÖJ: Já, ekki að kaupa sömu bókina oft, sem er nauðsynlegt í dag og það er ekkert sér 

íslenskt fyrirbæri. Það er bara nánast algilt á svona stórum bókamarkaði.  
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KÞE: Við skulum tala aðeins um sjálfsútgáfu. Hvað finnst þér um að fólk sé að gefa út sjálft, 

í rafbókarformi? 

EÖJ: Ég geri bara nákvæmlega engar athugasemdir við það. Sjálfsútgáfa hefur tíðkast frá því 

að bókaútgáfa hófst. Þetta er enn eitt dæmið sem þessi háværa umræðu í tengslum við 

rafbókavæðinguna hefur snúist um. Að bókaútgefandinn verði einhvern veginn óþarfur og 

sjálfsútgáfa muni verða framtíðin. Sjálfsútgáfa er ekkert framtíðin heldur er hún fortíðin, 

nútíðin og framtíðin. Það má vel vera að hún aukist eitthvað á Íslandi eins og hún hefur 

mögulega gert annarstaðar, en það má ekki gleyma því að á Íslandi, í þessum 330 þúsund 

manna markaði, voru ekki undir 200 útgefendur sem gáfu út bækur á síðasta ári. Í Félagi 

íslenskra bókaútgefenda eru innan við 40 útgefendur. Þar af eru aðilar eins og Prentsmiðjan 

Oddi og útgefendur sem gefa ekki út neitt lengur. Þannig að það má segja að 80% þeirra bóka 

sem voru gefnar út á síðasta ári 2011 voru í einhverskonar sjálfsútgáfu. Það er ekkert nýtt fyrir 

íslenskan bókamarkað eða útgefendur að vera í samkeppni við sjálfsútgáfu. Það er kannski 

kosturinn fyrir þá sem eru að gefa út sjálfir að aðgengi að íslenskum bókamarkaði er svo 

mikið og gott. Ef þú gefur út smásagnasafnið þitt, skáldsöguna eða ljóðabókina þína þá veistu 

nánast fyrir víst að þú munt koma henni inn í allar stærstu bókabúðir landsins, þú veist að þú 

munt fá umfjöllun um hana í blöðunum, þú munt líklega geta fengið gagnrýni á einhverjum 

miðlum og svo framvegis. Ég held hins vegar að hlutverk bókaútgefandans sé ekki bara að 

selja bókina og dreifa henni. Hlutverk bókaútgefandans felst ekki síst, kannski er hann 

mikilvægasti þáttur þess, í ritstjórnarþættinum. Það er ósýnilegur þáttur gagnvart almenningi. 

Þá einmitt verður þessi sjálfsútgáfu spurning hávær og sérkennileg, því að fólk gerir sér ekki 

grein fyrir því að hjá bókaútgefendum eru flestir starfsmenn ritstjórar. Mestur tími 

bókaútgefandans fer í að ritstýra og búa bókina, handritið, til prents. Ef það færi þannig að 

sjálfsútgáfa myndi aukast mikið samhliða aukinni rafbókavæðingu, þá væri það bara til þess 

að auka enn á mikilvægi bókaútgefenda. Því að ég held að úrval efnis sem ekki hefur farið í 

gegnum þennan gæðafarveg bókaútgefandans muni frekar vekja neikvæða athygli. Að þegar 

þú ert búinn að kaupa þér 30 bækur á 190 krónur á einhverri heimasíðu sem selur bækur 

þeirra sem eru að gefa út sjálfir, þá komist þú að því að þetta eru bækur sem eru ekki að 

uppfylla þær kröfur sem þú gerir til bóka. Þá muntu sjálfkrafa leita til viðurkenndra 

bókaútgefanda þar sem þú veist að þú getur frekar gengið að bókum sem hafa gengið í 

gegnum einhverskonar ritstjórnarferli.  

KÞE: Þannig að hlutverk forlags er gæðastjórnun? 

EÖJ: Hlutverk forlags í dag er ritstjórnarlegs eðlis. Það má færa rök fyrir því að 

ritstjórnarþátturinn sé sala, markaðssetning og dreifing. Sala og dreifing er ekkert unique á 

íslenskum markaði. Það getur nánast hver sem er hent þessum 100 ljóðabókum sem hann 

skrifaði sjálfur í bakpokann og farið niður í Kringlu eða á Laugaveginn og hann er kominn 

með dreifingu. Eða skellt í skottið á bílnum. Það er ekkert unique að geta dreift bókunum. Því 

er reyndar öðruvísi háttað í flestum löndum þar sem eru dreifingarmiðstöðvar og bóksalar taka 

ekki inn bækur nema í gegnum þær. Þar er það mikið og erfitt ferli þannig að sjálfsútgefin 

ljóðabók getur ekki vænst þess að detta á besta stað á Oxford stræti í bókabúð. Hins vegar 

getur manneskja á Íslandi gengið að því vísu að detta á besta stað í bókabúð á Laugavegi og í 

Kringlunni. Eftir sem áður verður ritstjórnarlegur þáttur bókaútgefandans jafn mikilvægur. 
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Svo eru útgefendur misjafnlega færir í markaðssetningu og í áreitinu sem fylgir tækninni þá 

skiptir það auðvitað miklu máli að vera betri en aðrir að markaðssetja. 

KÞE: Hvernig sérðu fyrir þér að þróunin í rafbókum verði á Íslandi? 

EÖJ: Það er tvennt í mínum huga sem getur valdið grundvallarbreytingum til hins betra á 

rafbókavæðingu á Íslandi. Í fyrsta lagi er það þessi basic hlutur eins og lesbretti. Það vantar 

lesbretti til Íslands sem eru ekki lokuð inni á einhverju stórfyrirtæki eins og Amazon Kindle. 

Ég trúi ekki öðru en að innan 18 mánaða verði úrval lesbretta, þá annarra tækja en spjaldtölva, 

orðið mun betra. Fyrr getur ekkert gerst í þessu. Þó svo ég mundi gefa út 1001 rafbók í næstu 

viku þá er eftirspurnin svo lítil af því að útbreiðsla og framboð tækja er svo lítið og þau tæki 

sem eru til svo dýr, kosta tæpar 40 þúsund krónur hjá Elko. Hitt grundvallaratriðið sem getur 

orðið til þess að breyta, bæta og koma rafbókarmenningunni af stað er að útgefendum verði 

gert kleift að rafbókavæða sem stærstan hluta eldri katalógs. Að gera menningararfinn, ef nota 

má svo stórt og skrýtið orð, rafrænan og aðgengilegan. En það verður aldrei gert án aðkomu 

hins opinbera. Nú er svo að Landsbókasafn hefur verið að rafbókavæða menningararfinn. Svo 

sem með því að skanna og gera aðgengileg tímarit og dagblöð, áratugi aftur í tímann. Það 

hefur kostað mikið, en í þeim eru fólgin gríðarleg verðmæti fyrir komandi kynslóðir. Að geta 

haft rafrænt aðgengi, hvort sem það er að dagblöðum eða tímaritum, allt aftur til 18. aldar. Nú 

eru þeir með til skoðunar að fara að skanna íslenskar bækur gefnar út fyrir 30–40 árum og 

eldri. Mér þætti miklu réttara að þetta yrði gert í samstarfi við útgefendur. Til dæmis gætu 

útgefendur lagt út fjármagn til jafns við hið opinbera gegn því að Landsbókasafnið fengi allt 

efnið til varðveislu fyrir komandi kynslóðir og útgefendum tækist mögulega að búa til einhver 

verðmæti úr þessum bókum. Það verður grundvallarbreyting á rafbókamarkaðinum þegar 

þetta tvennt er tryggt, verulega aukið framboð rafbóka og rafbækur sem fólk getur nýtt sér. 

Fram að þessu öðru hvoru, helst hvoru tveggja, verður þetta meira svona til skrauts. Jú, jú, við 

erum með rafbækur, að sjálfsögðu fylgjum við þróuninni og fylgjum því sem markaðurinn 

krefst af okkur, en staðreyndin verður fram að þessu sú að rafbókamarkaðurinn verður ekki 

nema brotabrot af heildarbókamarkaðnum íslenska. 

KÞE: Það hefur aðeins verið byrjað að rafbókavæða Íslendingasögur og fleiri texta utan 

höfundarréttar. Erlendis hefur fólk mikið verið að lesa óhöfundarréttavarið efni eins og t.d. í 

gegnum Gutenberg. Er þetta kannski eitthvað sem þyrfti að gera meira hér? 

EÖJ: Ég er hjartanlega sammála því að við þurfum að rafbókavæða menningararfinn og gera 

hann aðgengilegan. Ég segi fyrir mína parta og Forlagsins að við erum tilbúin að taka þátt í 

því með hinu opinbera. Það er fokdýrt og tímafrekt að búa til rafbækur ef vel á að vera. Þá 

verður maður að spóla aðeins til baka. Rafbók er ekki bara rafbók. Word-skjal eða pdf-skjal er 

ekki rafbók í mínum huga. Það þarf að vinna rafbók þannig að rafbókarlesandinn geti nýtt sér 

alla þá möguleika sem í rafbókinni eiga að geta verið fólgnir. Það er kostnaðarsamt að gera 

þetta og mér sem einkaaðila og útgefenda finnst ekkert óeðlilegt að við tækjum þátt í þessu 

með hinu opinbera. En það er fyrir hvorugan aðilann, þ.e. hið opinbera og einkaaðilann, að 

gera þetta á eigin spýtur. Þetta er kostnaðarsamt fyrir ríkið og ríkið myndi alltaf lenda í 

vandræðum með hvað það ætti að gera við efnið sem það byggi til og hvernig ætti að koma 

efninu á framfæri. Fyrir einkaaðilann er of kostnaðarsamt að standa einn í þessu og hvatinn til 

að ráðast í þetta yrði allt of lítill. Ef við tökum höndum saman gæti þetta orðið að veruleika og 
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eitthvað eins og Gutenberg Project þar sem katalógar síðustu alda, og jafnvel eldri, yrðu 

gerðir aðgengilegir. Þar myndu báðir aðilar skuldbinda sig að til þess að tryggja aðgengi á 

góðu verði. 

 

09.08.2012 

KÞE: Við vorum að tala um aðgengi í gær, bókasöfn eru farin að lána rafbókalesara. Sérðu 

það fyrir þér sem eitthvað sem gæti virkað hér á landi? 

EÖJ: Hvort að bókasöfn láni tæki? Stóra spurningin er miklu frekar sú hvernig aðkoma 

bókasafna verður að rafbókum og rafbókavæðingu og hvernig útlánum verði háttað. Ég held 

að umræðan muni minnst snúast um hvort þeir láni tæki eða ekki, heldur það hvernig þeir 

munu koma til með að lána bækur. Þá fyrst og fremst hvernig gjaldtöku vegna þeirra útlána 

verður háttað, hvaða greiðsla muni koma til rétthafanna í staðinn fyrir þessi útlán. Því í 

mínum huga er útilokað annað en að þau meginprinsip sem íslensk bókasöfn starfa eftir í dag 

munu ekki ganga upp í rafrænum heimi. Í dag fær bókaútgefandinn nánast ekkert frá 

bókasöfnunum. Bókasöfnin kaupa bækur, vissulega, frá bókaútgefendum á niðursettum eða 

afsláttarverðum. Þeir eru mjög stórir viðskiptavinir bókamarkaðsins í Perlunni, svo dæmi sé 

tekið. Þá er bókaútgefandinn faktískt ekki að fá neitt þegar búið er að taka tillit til kostnaðar 

við að selja vöruna í Perlunni. Ég á mjög erfitt með að ímynda mér að bóksali eða bóksala geti 

lifað það af að fara í hardcore samkeppni við bókasöfnin á netinu. Í dag er landfræðileg 

hindrun og eintakahindrun við bókasöfnin, það er að segja að ef mig langar að fá bók lánaða í 

bókasafni þarf ég að fara á staðinn og gá hvort að hún sé inni. Ef bókasöfn eru komin með 

allan rafbókakatalóginn á netið og þú getur sótt bókina ókeypis á lesbrettið þitt með jafn 

auðveldum eða auðveldari hætti eins og að kaupa hana á t.d. 2000 krónur á eymundsson.is, þá 

er ég ansi hræddur um að rafbókamarkaðurinn geti átt afar erfitt uppdráttar á Íslandi. Þetta 

debat, með hvaða hætti útlánin eigi að fara fram, er í gangi um allan heim og það er hvergi 

komin lausn. Það er allt komið í loft í nágrannalöndunum út af bókasafnsmálunum. 

Útgefendur gera kröfur til þess að rétthafarnir, það er höfundarnir og útgefendurnir, fái 

eðlilegt endurgjald af þessum útlánum. Að það geti aldrei verið þannig að bókasafn kaupi eitt 

eintak af rafbók sem það geti lánað út í hið óendanlega, án þess að neytandinn borgi krónu 

fyrir. Við útgefendur erum ekki að sjá að rafbókamarkaður geti þrifist við slíkar aðstæður. Það 

er búið að setja upp nokkur tilraunamódel, svo sem í Danmörku eða Svíþjóð, og þau hafa ekki 

gengið upp. Þau ganga meðal annars út á það að það sé eitt útlán per eintak. Ef bókasafn 

kaupir eitt eintak af rafbók þá megi það bara vera í útláni hjá einum aðila í einu. Fyrir hvert 

útlán hafa rétthafarnir fengið greiddar einhverjar X krónur sem skiptast svo á milli útgefanda 

og höfundar. Í sumum tilvikum er það hins vegar þannig að lánþeginn hefur þurft að fara á 

staðinn með lesbrettið sitt og hlaða bókinni inn lókalt, semsagt ekki í gegnum netið. Þessi 

tilraunakerfi sem hafa verið reynd í Belgíu, Svíþjóð og Danmörku hafa öll fokkast. 

Útgefendur hafa verið ósáttir, höfundar hafa verið ósáttir og bókasöfnin hafa verið ósátt. 

Bókasöfnin eru ósátt yfir því að þau þurfa allt í einu að fara að borga þessum helvítis 

rétthöfum einhverjar upphæðir og finnst það algjörlega ótækt. Því að þau skiljanlega eiga 

enga peninga. Bókasöfnin hérna á Íslandi eiga þaðan af síður peninga. Þannig að þetta þarf 

alltaf að koma að ofan. Bókasafnaumræðan mun ekki snúast um lesbrettin sem þau munu 
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afhenda, heldur hvaða endurgjald er sanngjarnt að rétthafarnir fái fyrir þessi útlán og svo þessi 

spurning: Getur almennur rafbókamarkaður þrifist við hliðina á bókasafnamarkaði? 

Svo má alveg spyrja, sem er allt önnur umræða: hver er tilgangur bókasafna? 

Tilgangur bókasafna þegar þau voru sett á laggirnar var mjög göfugur og fínn, að jafna 

aðgengi borgaranna að upplýsingum. Tryggja aðgengi almennings, ekki bara elítunnar, að 

upplýsingum og lestri. Frábært! En er aðgengi að upplýsingum vandamál í nútíma samfélagi? 

Ég hefði haldið að það væri offramboð af upplýsingum. Er það hlutverk bókasafna að lána 

Titanic á DVD spólu? Eða að lána mér Síðan skein sól diskinn? Eða að lána mér Arnald 

Indriðason og passa að eiga hann í kilju um leið og hann kemur út? Allt önnur spurning.  

KÞE: Ferlið við að búa til rafbók sem við vorum að tala um í gær, það er allt gert eftir á. Í 

hverju felst kostnaðurinn?  

EÖJ: Það eru í raun og veru þrjár mismunandi kostnaðarsamar leiðir. Einfaldasta 

rafbókargerðin er þegar þú átt umbrotsskjalið opið og getur unnið úr því. Þá tekur 

rafbókargerðarmaðurinn, gullgerðarmaðurinn, umbrotsmaðurinn við þessu skjali og hnoðar úr 

því epub skjal. Þetta er einfaldast, fljótlegast og með minnstum tilkostnaði. En þetta á 

eingöngu við bækur sem komið hafa út á undanförnum þremur til fjórum árum, einfaldlega 

vegna þess að skjölin eru ekki til lengra aftur í tímann. Nú er ég bara að tala um hefðbundnar 

textabækur. Þegar komið er aftar en segjum fjögur ár, þá er í flestum tilfellum hægt að nálgast 

pdf-skjöl. Úr pdf-skjölunum er í flestum tilvikum hægt að vinna, en það er meiri vinna. Þá 

þarftu að opna pdf-skjalið og brjóta það um og þú þarft að leggja miklu meiri vinnu í það. Þá 

ertu kominn í næst erfiðasta þáttinn. Þriðji þátturinn, þegar við erum komin aftur fyrir, segjum 

10 eða 12 ár, þegar engin tölvugögn eru til. Þá þarf að skanna bókina. Þegar þú ert að 

textaskanna bókina þarftu að fara í gegnum prófarkalestur aftur, því að textaskannar eru ekki 

100%. Þeir lesa sérstaklega suma íslenska stafi illa og eiga til að gera vitleysur, svo sem með 

‘ð’ sem kemur þá sem einhver annar stafur. Þá verður til enn meiri kostnaður. Þetta þrennt, 

þetta eru valmöguleikarnir með textabækur. Svo er auðvitað enn meira mál ef um er að ræða 

myndskreyttar bækur. Þá er flækjustigið orðið enn meira. Það þarf að búa til eitt skjal, eitt 

rafbókarskjal, sem gengur í allar tegundir lesara og spjaldtölva. Myndin þarf að skila sér í 

réttum hlutföllum sama hvort þú stækkir eða minnkir letrið eða ert með þetta í portrait eða 

landscape og textinn þarf að vefja sig rétt utan um myndina alveg sama hvað notandinn gerir. 

Nú er ég ekki tæknimaður, en þeir segja mér sem eru að framleiða bækurnar fyrir okkur að sé 

langmesta vesenið. Ég get alveg sagt að flóknasta rafbókaverkefni okkar til þessa, þegar að 

við epubbuðum ævisögu Halldórs Laxness eftir Halldór Guðmundsson, nam kostnaðurinn við 

það hátt í hálfri milljón. Líkurnar á því að ég nái bara þessum umbrotskostnaði nokkurn 

tímann inn með rafbókasölu er afskaplega lítill. Að skanna og gera svo epub-skjal sem við 

höfum líka gert, kostnaðurinn við það er ekki undir 200 þúsund. Með prófarkalestri, skönnun 

og svo rafbókargerðinni. Líkurnar á að selja bók eftir Halldór Laxness í 12 þúsund eintökum á 

epub-skjali, segjum á næstu þremur árum, og að ég nái þar með inn fjárfestingunni eru 

hverfandi. Ég ekki að sjá að rafbókamarkaðurinn muni taka eitthvað almennilegt stökk fyrr en 

það næst einhverskonar sátt við hið opinbera um rafbókargerð eldri baklistabóka.  

KÞE: Sjáið þið fyrir ykkur að gefa einhvern tímann bara út á netinu? 
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EÖJ: Það er alveg útilokað að Forlagið muni einhvern tíma eingöngu gefa út rafbækur. Það 

verður aldrei. Hins vegar sé ég það algjörlega fyrir mér innan 5–7 ára að tiltekin tegund bóka 

verði alfarið komin á rafbókaform og ekki prent. Eða jafnvel að þær komi út sem rafbækur en 

það verði hægt að panta prent á einstaka eintaki og þá í gegnum heimasíðu. Ég held að fyrsta 

tegund bóka til þess að færast þangað verður það sem ég kalla flugstöðvabókmenntir. 

Höfundar eins og James Patterson, Lee Child og Dorothy Koomson, þessar léttlestrar 

afþreyingarbækur. Svo er önnur tegund bóka sem ég er mjög spenntur fyrir að fari að mestu 

eða öllu leyti inn í rafbókaumhverfið, það eru kennslubækur. Vegna þess að kennslubækur á 

svona litlum markaði eins og Íslandi eru allt of dýrar í framleiðslu og það er of dýrt fyrir 

framleiðendur að viðhalda katalógnum sínum, halda honum í prenti og endurnýja með því að 

gefa út nýtt og betrumbætt efni. Markaðurinn ber þetta ekki í augnablikinu. Meðal annars út af 

því hve vægi skiptibókamarkaða er ofboðslega mikið á kennslubókamarkaðnum, 

skiptibókamarkaðurinn vigtar allt upp í 85% af allri sölu ákveðinna titla. Þá segir sig sjálft að 

það er útilokað að við getum farið að endurprenta bækur sem seljast í 100 eintökum á ári 

nema að eintakið eigi að kosta 20–30 þúsund krónur, sem er ekki heldur í boði. Ef næðist að 

koma kennslubókum alfarið í rafbókaumhverfið þá yrði það til mikilla bóta fyrir útgefendur, 

höfunda og nemendur. Gæði efnisins myndi batna. Ég sé það fyrir mér þannig að útgefendur 

og rétthafar geri samning við hið opinbera um að skaffa skólum allt það efni sem þeir þurfa 

gegn ákveðnu gjaldi. Það gjald verði svo innheimt af nemendum með gjaldi, það mætti til 

dæmis kalla það efnisgjald. Inni í efnisgjaldinu væri aðgangur að öllu því rafræna kennsluefni 

sem kenna skal þá önnina eða veturinn. Efnisgjaldið verði lægra en það sem nemandinn eyðir 

í dag á skiptibókamarkaði í ágúst. Þannig að þetta yrði win-win fyrir alla aðila. Útgefandinn 

losnar við skiptibókamarkaðinn og getur endurnýjað bækurnar, updaterað og viðhaldið með 

minni tilkostnaði og selt á ódýrara verði til hins opinbera, nemendanna eða skólanna og 

nemandinn fær aðgang að öllu saman og borgar lægra verð en hann væri að gera úti í 

bókabúð.  

KÞE: En hvað með eins og skóla sem eru ekki undir ríkinu? Bara sérsamningar? 

EÖJ: Já. Ef grunnurinn er til staðar, systemið er nokkuð gegnsætt og augljóst út á hvað það 

gengur. Þá hef ég engar áhyggjur af þessu. Þetta verður að vera þannig að allir aðilar sjái sér 

hag í þessu. Að hið opinbera sjái sér hag, að skólinn sjái sér hag og nemandinn og 

forráðamenn hans sjái sér hag í þessu. Hvað eru krakkar að eyða í bókakaup fyrir veturinn? 50 

þúsund kalli? Segjum bara 50 þúsund kall. Sú tala gæti lækkað í 30 þúsund. Ef það er hægt að 

sýna það bara svart á hvítu hvernig allir græða þá held ég að þetta geti orðið ofboðsleg 

lyftistöng fyrir íslenskan kennslubókamarkað.  

KÞE: Vandamál sem ég gæti séð fyrir mér er t.d. eins og í skólum þar sem eru mjög sérhæfð 

námskeið kennd, sem eru ekki endilega kennd nema bara á einum stað. Þá þyrfti að setja 

saman mikið magn af efni sem er bara notað á fáum stöðum. 

EÖJ: Það er vandamál sem er nú þegar til staðar í prentumhverfinu. Skólar vilja kenna gömlu 

jarðfræðibókina sem var gefin út 1965 og vilja ekki skipta yfir í nýju bókina. Þá þrýsta þeir á 

útgefandann að viðhalda henni í prenti. Sem við reynum eftir fremsta megni, við erum 

reyndar farin að þjónusta þetta betur með pantað prent. Þetta er svona sér vandamál eins og þú 

segir, en það mun leysast. Ef stóra myndin leysist þá hef ég ekki áhyggjur af litlu 
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furðufuglunum sem vilja kenna eitthvað spes efni. Það að gera allt efnið rafrænt býr til 

möguleika. Þessir sem vilja vera í einhverju sér efni geta smíðað úr rafræna efninu og það er 

bara samningsatriði. Ef menn eru sáttir um að það sé í lagi að púsla saman bókum í eina, bara 

fínt! Ég sé ekkert því til fyrirstöðu.  

KÞE: Kennslubækur eru mögulega eitt af því sem myndi græða mest á því að taka 

tæknihliðina svolítið lengra og búa til gagnvirkar bækur eða setja vídjó inn. Nýta formið 

frekar en að hafa bara texta? 

EÖJ: Algjörlega, ég er hjartanlega sammála þér. Kostirnir fyrir kennarann og nemendurna 

við að fara yfir í rafræna umhverfið eru margir. Það er hægt að embedda vídjó, það er hægt að 

embedda hljóð, það er hægt að vera með gagnvirkni í prófum, verkefnum, verkefnabækur. 

Þegar þær eru orðnar rafrænar getur kennarinn séð, jafnvel interaktíft, hvað nemendur eru að 

gera. Möguleikarnir eru endalausir og algjörlega frábærir! Ég er alveg hjartanlega sammála 

þér, í barnabókum og kennslubókum og jafnvel ævisögum munu möguleikar rafbókarinnar 

nýtast mest og best. 

KÞE: Eruð þið eitthvað farin að velta fyrir ykkur svoleiðis bókum? 

EÖJ: Nei, það erum við ekki. Ég hef hugleitt það en við erum ekki komin að því að fara að 

framleiða það. Að sjálfsögðu fylgist maður með þróuninni, en þetta er lítið farið af stað í 

nágrannalöndunum. Menn eru aðeins farnir að leika sér með hljóð og smávídjó, en þetta er 

enn of dýrt til þess að þetta sé raunhæfur kostur. En þetta mun verða það, það er ekki nokkur 

spurning í mínum huga.  

KÞE: Þá er ég held ég bara búin, er eitthvað meira sem þú hefur að segja? 

EÖJ: Nei.  

KÞE: Þá vil ég þakka þér kærlega fyrir spjallið. 
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Viðauki 3. Viðtal við Þorstein Mar Gunnlaugsson. 

 

10.08.12 

 

Kolbrún Þóra Eiríksdóttir: KÞE 

Þorsteinn Mar Gunnlaugsson: ÞMG 

 

KÞE: Þið hafið verið að gefa út mjög mikið á netinu. 

ÞMG: Já, okkar stefna er sú að gefa út á netinu og síðan er framtíðarhugsunin sú að það sem 

við gefum út á netinu og selst vel, það prentum við og gefum út. Við notum netið í raun og 

veru til þess að kanna hvernig landið liggur. Þetta er ekki bara svona afgangsdæmi hjá okkur.  

KÞE: Þannig að þið snúið þessu svolítið við miðað við hina. 

ÞMG: Við sjáum allavega fyrir okkur að staðan á bókamarkaðnum í dag er þannig að það er 

ofboðslega erfitt fyrir lítið forlag að fá pláss inn á borðunum hjá Eymundsson, það er bara 

meira en að segja það. Við getum ekki rekið og haldið úti tuttugu sölumönnum sem fara í 

búðirnar reglulega og ýta í burtu hinum bókunum. Hins vegar getum við gert það á netinu því 

það þarf í rauninni ekki jafn mikið þar til þess að halda utan um svona útgáfu. Þar eru held ég 

möguleikarnir fyrir minni forlögin. Lítil forlög sem eru dugleg, eins og Óðinsauga, virðast þó 

ekki fara inn á þennan markað. Kannski af ótta við hann, eða vegna vanþekkingar, ég veit 

ekki alveg hvað veldur. Það virðist að minnsta kosti ekki vera nægilega mikill áhugi til þess 

að fara inn á þennan markað og virkilega gera stóru forlögunum skráveifu, þar sem tækifærin 

eru.  

KÞE: Er munur á að gefa út rafbækur og prentbækur? 

ÞMG: Nei, mér finnst það ekki. Í raun og veru ferðu í gegnum nákvæmlega sama ferli, þú 

þarft að fá rithöfunda til þess að skila inn efni og þú þarft að láta ritstýra því, prófarkalesa og 

umbrjóta og búa til kápur og þess háttar. Munurinn felst kannski helst í því að þú þarft 

náttúrulega ekki að prenta hlutinn og fyrir vikið geturðu sett bækurnar upp með aðeins öðrum 

formerkjum. Þú ert til dæmis ekki bundinn af því að það sé alls staðar skipt rétt á milli lína því 

að lesgræjurnar gera það bara sjálfar. Fyrir vikið geturðu unnið aðeins hraðar. Í dag held ég að 

þessi nýjustu umbrotsforrit séu orðin þannig, ef þú hugsar umbrotið strax út frá rafbókinni, 

það er ekkert mál að taka allar þær bækur sem eru gefnar út og brjóta þær um fyrir rafbækur 

um leið og prentaðar, t.d. er mögulegt í nýjasta Indesign að exporta sem HTML-skjal og þá 

ertu strax kominn með rafbók. Þá er þetta bara komið. Ég hef fylgst með umræðunni eins og 

hún hefur birst á Facebook og svona, það heyrist það viðkvæði hjá mönnum að það sé miklu 

dýrara að gera rafbók en prentaða bók og mig setur oft hljóðan við þetta, ég bara skil ekki 

hvers vegna er verið að ljúga að fólki. Þetta er bara einn takki í forritinu. Við reynum allavega 

að gera það ekki. Við erum að selja rafbækur og leggjum ekki prentkostnaðinn á þær og fyrir 

vikið munar tæpum 500 kalli í verði. Það eru svona 500–700 krónur sem munar á prentuðu 

eintaki og rafbók og við tökum þessar 500 krónur af og seljum þær bara þannig. Við sjáum 

enga ástæðu til þess að vera með prentkostnaðinn á þessu og það væri bara græðgi í okkur. 

Við erum ekki þannig séð að hugsa þetta með einhverjum gróðamarkmiðum. Það er alltaf 
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skárra að vera réttu megin við núllið, og það er náttúrlega markmið í sjálfu sér, en það er samt 

ekkert heilagt þannig séð.  

KÞE: Hver er afstaða ykkar til afritunarvarna? 

ÞMG: Ég held að afritunarvörnin sem slík sé ágætis fyrirbæri, en í mínum huga ef ég ætti að 

fara að hafa miklar áhyggjur af afritunarvörnum þá þyrfti ég líka að fara að hafa áhyggjur af 

því að þær bækur sem ég sel í prentuðum eintökum séu ljósrituð. Það eina sem ég geri í því er 

að setja inn disclaimer texta í allar bækur sem stendur að það sé bannað að ljósrita og fjölrita 

sem er bara nákvæmlega það sama og er í öllum bíómyndum og á geisladiskum. Ég held að 

flest fólk sé upp til hópa heiðarlegt. Ef þú sest niður og hugsar til þess hversu oft þú hefur 

afritað geisladiskana þína til þess að setja þá á torrent þá held ég að langflestir myndu hugsa: 

„Nei, ég hef aldrei gert það. Af hverju ætti ég að gera það? Ég á diskinn, ég þarf ekki að 

kópiera hann og leyfa öllum öðrum að fá hann, ef þig langar í diskinn farðu þá bara og kauptu 

hann.“ Ég held það sé bara það nákvæmlega sama með bækur, þeir sem setjast niður og búa til 

torrent af bókum, geisladiskum, bíómyndum, það er ekki nema um 1%, að minnsta kosti afar 

lágt hlutfall. Þetta er algjör minnihluti og þetta er nákvæmlega sama hlutfall og fer síðan og 

ljósritar bækur eða gerir pdf-skjal af bók og setur á netið, t.d. hvað ætli að margar bækur séu 

ljósritaðar í skólum á hverju ári? Við gerum ekki neitt í því, setjum ekki eitthvað sérstakt lag 

yfir pappírinn sem gerir það að verkum að það sé aðeins erfiðara að lesa viðkomandi texta. 

Við erum samt tilbúin að setja afritunarvarnir á rafbækur sem gerir það að verkum að það er 

ekki hægt að lesa þær á Kindle, það er ekki hægt að lesa þær í iBooks? Og þú verður að setja 

auðkenni hjá einhverju einu fyrirtæki til þess að geta lesið bókina. Ég er mjög ósammála 

þessu, ég vil frekar að efnið sé aðgengilegt, það sé auðvelt að komast í það og það sé á 

viðráðanlegu verði þannig að það í sjálfu sér sé afritunarvörnin. Það verður til þess að 

notendurnir finni ekki þessa þörf hjá sér að fara og afrita hlutina og láta aðra fá þá. Mjög 

mikið af tónlist sem ég hlusta á er ekki fáanleg á Íslandi, en ég get fengið hana á iTunes. En 

Ísland er ekki með aðgang að iTunes svo ég get ekki keypt hana þar, þannig að ég verð að 

finna mér aðra síðu og ég verð virkilega að leggja mig fram við það að geta keypt tónlistina 

löglega, á meðan það er ekkert mál að ná í hana ólöglega. Það er bara piece of cake. Og fyrir 

vikið þarf ég alltaf að spyrja mig: „Hey, á ég að fara á torrent og ná í nýjasta diskinn með 

þessari hljómsveit eða á ég að fara og leita að einhverri vefverslun sem selur diskinn?“, sem er 

ekkert svo auðvelt. Ég held að þetta sé svolítið það sem að íslenskar útgáfur standa frammi 

fyrir, þær þurfa að átta sig á því að aðgengi stýrir að miklu leyti hvort fólk fer og deilir hlutum 

eða ekki. Hlutur sem er erfitt að komast yfir, það eru meiri líkur á að honum sé deilt heldur en 

ekki, og eins líka með hluti sem eru mjög vinsælir. Ég hef gert stikkprufur á því hvaða bækur 

sem við höfum gefið út hafa farið inn á torrent síður, bara til fylgst vel með því og vaktað það 

svolítið og ég hef ekki séð eina bók. En ég hef séð Hungurleikana þar og það er erfitt að 

komast yfir hana löglega. Þetta er að mínu mati pólitísk ákvörðun, þú bara ákveður: „Ætla ég 

að treysta fólki eða ætla ég ekki að treysta fólki?“ Og um leið og ég set afritunarvörn á tæki, 

eins og þá afritunarvörn sem er verið að nota hérlendis, ef ég geri það þá hlýt ég að vera 

tilbúinn til þess að standa í dyrunum á næstu bókabúð og banna t.d. öllum karlmönnum að 

koma inn, af því að ég er að útiloka stóran hluta markaðarins. Um leið og maður setur dæmið 

upp þannig, ef Eymundsson myndi vera bara opin fyrir karlmenn á aldrinum 18–20 ára þá 

myndi allt verða vitlaust. En af því að þetta er gert undir merkjum afritunarvarnar þá er þetta í 
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fínu lagi, af því að það er verið að koma í veg fyrir lögbrot. Mér finnst verið að dæma fólk 

áður en það fremur lögbrotið. Þegar við settumst niður og vorum að fara yfir dæmið, við 

byrjuðum mjög lítil og vorum bara að gefa út eina bók en höfum verið að vaxa og sjáum fram 

á að vaxa enn meira á næsta ári. Við settumst niður í byrjun þessa árs og ákváðum aðeins 

hvernig stefnan ætti að vera og ræddum mjög ítarlega þessa afritunarvarnarstefnu og við sáum 

okkur bara ekki neinn hag í því að vera með stífar afritunarvarnir. Afritunarvörnin sem Skinna 

býður upp á er mjög þægileg að okkar mati, það sem hún gerir er að merkja bókina þeim 

einstaklingi sem kaupir hana. Það er að segja, þú ferð og kaupir bók inni á Skinnu og það sést 

hver keypti bókina. Sú afritunarvörn er að okkar mati bara alveg nóg, við treystum því bara að 

þeir sem kaupa bækurnar okkar eða hlaði þeim niður á vefsíðunni okkar kunni að fara með 

þessa hluti. Það er langeinfaldasta lausnin í þessu. 

KÞE: Sérðu fyrir þér að streymi muni leysa afritunarvarnir og þetta allt af? 

ÞMG: Streymi hefur bæði sína kosti og galla. Það að lesa bók á netinu, þannig að þú sért 

alltaf nettengdur, gerir það að verkum að þú getur leigt hana og þá fellur hún í verði. Það er 

neytandanum í hag, en það sem spilar þar á móti er það að neytandinn hefur kannski ekki 

sama sense á því að hann sé að fá hlutina eða eiga hlutina. Gallinn við streymið er í raun og 

veru tæknilegs eðlis. Í fyrsta lagi þá er ekki hægt að streyma inn á Kindle, ég bara skil ekki 

hvers vegna við ættum að útiloka 60% af markaðnum. Miðað við okkar reynslu, þegar við 

vorum að gefa bækurnar, þá var 60% af niðurhalinu mobi útgáfur. Þannig að í okkar huga, 

okkar reynsla er sú að það er stór hluti að nota Kindle og það er ekki hægt að streyma þar inn 

á þannig að þá breytist dæmið. Varðandi það að streyma inn á iPad eða aðrar spjaldtölvur, ef 

að það finnst viðeigandi lausn á þessu, hún er ekki til í dag, þá væri það frábært fyrir 

neytendur, sérstaklega ef það væri hægt að finna lausn sem er þannig að þetta færi líka inn á 

Kindle. Hvort sem það væri þá með skráarformötum sem eyðast eftir ákveðinn tíma eða 

eitthvað slíkt. Í raun og veru kemur það út á það eitt, að það sé aðgengi fyrir alla. Aðgengið í 

mínum huga skiptir mestu máli. Alveg sama og gildir um afritunarvarnir, að þú sért ekki að 

standa í dyrunum á bókabúðum og banna ákveðnum aðilum að koma inn.  

KÞE: Ég held að hugsunin sé þannig að þú sért með efnið allt í cloudi og getir nálgast það frá 

mörgum tækjum. 

ÞMG: Já, þú ert bara með þinn eiginn user sem þú getur farið inn á hvar sem er. En eins og ég 

segi, við höfum heyrt af þessu og verið að skoða lausnir hvað þetta varðar, þetta er bara enn 

sem komið er of miklum vandkvæðum bundið.  

KÞE: Já, meira framtíðar? 

ÞMG: Já, það er bara ekki búið að finna þægilega lausn á þessu. Um leið og hún kemur í ljós 

þá verður það alveg frábært, en um leið og lausnin felur það í sér að það séu ekki nema 10–

20% af notendunum sem geta gert þetta, jafnvel það er vandkvæðum háð, þá er það til lítils 

virði. Það er þannig séð í dag hægt að streyma þessu, bara inn á til þess gerðar vefsíður. Í 

mínum huga er þetta streymi svolítið blautur draumur hjá ákveðnum útgáfum. Með fullri 

virðingu fyrir þeirri starfsemi sem fer þar fram þá held ég að hugmyndin um að streyma 

bókum sé svolítið svona hin fullkomna lausn. Að þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur af 

afritunum. Ég held að það verði samt sem áður þannig að þeir sem vilja, þeir afrita þetta bara. 
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Það er ekkert sem stoppar þá, af hverju ættu þeir ekki að getað tekið í burtu streymisvörnina 

og hitt og þetta. Þú getur hirt í burtu þessa afritunarvörn sem er í gangi núna, þetta er bara 10 

mínútna leit á Google og þá ertu búinn að finna lausn sem tekur þetta í burtu. Þetta er falskt 

öryggi. Hjá okkur kemur þetta alltaf niður á sama hlutnum, ef þú treystir ekki notandanum þá 

áttu ekki að vera selja honum hlutinn.  

KÞE: Ég ætla aðeins að spyrja þig út í annað núna. Rafbækur og sjálfsútgáfa, hvaða skoðanir 

hefurðu á sjálfsútgáfu? 

ÞMG: Ef fólk hefur trú á því sem það er að gera, þá bara um að gera. Því fleiri bækur sem við 

sjáum og mismunandi form sem við sjáum á bókmenntum, því betra. Ég stóð frammi fyrir því 

sjálfur að hafa labbað inn á allar útgáfurnar niður á Bræðraborgarstíg og fá alltaf nei. Undir 

endann þá var það þannig að ég setti tannstöngul inn í mitt handritið bara til þess að sjá hvort 

það væri lesið. Ef þú opnar handrit og það er eitthvað í því þá annaðhvort tekurðu það úr 

handritinu eða það dettur út. Undantekningalítið þá var þessi „leskönnun“ hjá mér á sama 

stað. Þetta er ekki einu sinni lesið, það er bara sagt nei, þeir hafa ekki áhuga á því að gefa út 

svona bókmenntir, ég hef heyrt þetta frá fleiri höfundum sem voru að skrifa svona svipaðar 

bókmenntir og ég. Þess vegna fór ég í þessa útgáfu í fyrra og núna hafa fleiri bæst við. Ef fólk 

hefur trú á verkefninu sínu, er tilbúið að fylgja því eftir og ætlar sér að fara með það alla leið, 

þá er það bara um að gera. Rafbækur eru frábær vettvangur til þess að gera það, það er lítill 

tilkostnaður og langstærsti kostnaðurinn er markaðskostnaður og það að markaðssetja hlutinn 

sinn vel. Eina sem ég sé er að hjá okkur sem höfum verið í sjálfsútgáfu, af því að við erum að 

reyna að komast af með eins litlum kostnaði og við getum, þá eru gæðin aldrei jafn mikil. Það 

er ekki jafn prófarkalesið, forsíðan eða umbrotið ekki jafn vel gert. Ef fólk er tilbúið til þess 

að segja: „Ok, þetta verður aldrei alveg á top levelinu en ég ætla samt sem áður að fylgja 

þessu eftir af því að þetta er mitt verkefni og ég hef fulla trú á þessu“, þá á það að gera það. 

Bara hiklaust. Ég vona bara sem flestir af þessum skúffuskáldum og þessum rithöfundum sem 

hafa fengið þessi ítrekuðu nei, fari þessa leið. Til dæmis Ólafur Gunnarsson, ég veit ekki hvað 

hann fékk mörg nei áður en hann fékk loksins gefið út. Hann var orðinn hvað hátt í fertugur 

þegar hann fékk loksins gefið út og hann fékk íslensku bókmenntaverðlaunin!  

KÞE: Já, margar svona sögur. 

ÞMG: Það er ljótt að segja það en það er ákveðin elíta þarna í þessu, mætti segja 

„bræðralagið“ sem er þarna niðri á Bræðraborgarstíg. Veröld, Bjartur, Forlagið og svo 

náttúrulega Kristján inni í þessu. Það er ákveðin elíta sem heldur utan um sjálfan sig og 

verðlaunar sig og sína. Sem er gott og blessað, það er frábært að það skuli vera hópur sem 

sinnir þessu af jafn miklum krafti og þau gera. En fyrir vikið er hópurinn svolítið lokaður og 

einblínir á ákveðna tegund af bókmenntum. Þýska epíska sagan er svolítið vinsæl núna og 

fyrir vikið eru margir að skrifa þannig sögur. Það hefur hins vegar verið mjög gaman að sjá að 

það hafa komið fram núna á undanförnum á árum fleiri furðusögur, svona genre-bókmenntir, 

sem er mjög gaman að sjá. Sögur gaf út Meistari hinna blindu og Forlagið er að fara að gefa 

út tvær fantasíur fyrir börn núna um jólin. Maður er að heyra af fleiri svona sögum. Flóran er 

loksins að verða eitthvað annað en bara lágvaxin tré og gras. Þetta er orðið eitthvað aðeins 

meira en bara það. 
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KÞE: Já, enda hafa genre-bókmenntir alveg sprungið út á netinu, þannig að þetta hefur 

kannski einhver áhrif, vekur athygli.  

ÞMG: Já, ég held líka það sem gerist á netinu og kannski gefur þessu ungu rithöfundum von 

er að þar er markaður fyrir þessi handrit sem við fáum send inn sem eru novellur, svona 35–

40 þúsund orð eða mjög stuttar skáldsögur. Svona 40–70 þúsund orð. Það er náttúrulega efni 

sem forlögin eru ekki tilbúin til þess að stökkva á. Því þá verður prentkostnaðurinn 

hlutfallslega hár og kannski ekki alveg æskilegt að vera að gefa út þannig bókmenntir. Það er 

erfitt að koma þessu í harðspjaldabók. Það vill enginn gefa „svona þunna“ harðspjaldabók í 

jólagjöf og það er fullt af þáttum sem spila inn í þetta. Hins vegar hefur bara okkar reynsla og 

það sem ég hef heyrt frá þessu fólki sem er í kringum mig að mjög langar rafbækur eru mjög 

lýjandi í lestri. Þú ert alltaf að leita eftir því að verðlauna sjálfan þig og þú horfir á stikuna 

neðst og horfir á 1% og 2% og hún færist svo hægt og þá verður þetta svo mikil kvöð! Þannig 

að bækur sem eru í styttri lengd, novellur, og jafnvel smásögur og styttri skáldsögur fá 

virkilega að njóta sín í rafbókarformi. Og við tókum eftir því, við tókum í sundur Myrkfælni 

og seldum hverja sögu fyrir sig og þær hafast verið að seljast gríðarlega vel. Það er fullt af 

fólki sem er tilbúið að fara á netið í Kindlinum eða iPadinum sínum og kaupa smásögur á 

250–500 krónur og lesa þær. Fínn kvöldlestur og svo bara búið. Þetta er svosem enginn 

peningur, þú ert enga stund að vinna þér inn 500 kall. Þannig ég held að þetta sé einn af 

þessum þáttum sem er vannýttur á Íslandi, það er hægt að selja bókmenntir á annan hátt í 

rafbókarformi en þú gerðir áður. Og svo get ég jafnvel ímyndað mér að ljóð eða söguljóð eigi 

eftir að seljast á 30 krónur stykkið inná þessum rafbókarfyrirtækjum. En þetta held ég að sé 

eitthvað sem á eftir að þróast. Rafbókamarkaðurinn hérna heima er svo vanþróaður því það er 

svo mikill ótti hjá útgáfunum og þær eru svo passasamar og þær gæta sín svo mikið. Koma 

kannski með eina eða tvær bækur á mánuði og sitja svo á lager sem er kannski 300–400 

bækur, þá er ég að tala um svona útgáfu eins og Sölku. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað 

sem á eftir að þróast mjög hratt á næstu árum. Ef við lítum á það sem hefur gerst í Bretlandi 

og Bandaríkjunum eftir að rafbókavæðingin komst á fullt, það tók rafbókina 3–4 ár að taka 

framúr kiljunni í Bretlandi og annað eins gerðist í Bandaríkjunum. Þannig að ég held að þetta 

gerist mjög hratt og þá er akkúrat mjög frábært fyrir þessi minni forlög að fara inn á 

markaðinn, ná að staðsetja sig og branda sitt vörumerki og ná þannig til lesenda áður en stóru 

forlögin koma með sína sölumenn og ýta bókunum burt og segja: „Já, er ekki ágætt að hafa 

þetta bara hérna niðri?“  

KÞE: Það hefur verið gert erlendis að markaðssetja með því að selja eða gefa kafla eða gefa 

smásögur í seríum, að þú fáir t.d. bók nr. 2 með eða svoleiðis.  

ÞMG: Við sömdum við Skinnu þegar hún var að opna, að allir sem keyptu bók á síðunni í 

fyrsta sinn fengju smásögu frá okkur gefins. Ég er algjörlega á því að það hafi margskilað sér. 

Við höfum verið að fylgjast með metsölulistunum hjá þeim og við höfum ennþá ekki dottið út 

af lista. Sem er náttúrulega bara frábært fyrir forlag eins og okkur að geta sagt: „Hey ok, við 

erum bara með fullt af metsölubókum!“ Ég held að þetta hljóti að vera umhugsunarefni fyrir 

stærri forlögin að sjá þessa þróun eins og hún hefur verið úti, að þeir skuli ætla sér að taka 

ekki þátt í þessu. Sérstaklega þegar á það er litið að staða margra þessara útgáfa er ekkert 

frábær. Bæði eftir hrunið og eftir ýmsar fjárfestingar, þá er erfitt að líta framhjá tækifærum 

eins og þessum. 
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KÞE: Finnst þér markhópur rafbóka vera annar en prentaðra bóka? 

ÞMG: Nei. Bara einfalt svar. Ef þú hefur áhuga á að lesa þá skiptir það þig engu máli, ef þú 

ert að lesa bara frá degi til dags og þú ert vanur að lesa á rafbók, þá skiptir það engu máli 

hvort þú lest það á blaði eða rafbókalesara. Í dag les ég nánast eingöngu á Kindlinum mínum 

og mér finnst það eiginlega bara miklu þægilegra. Ég fór í viku útilegu núna um daginn og ég 

tók um 300 bækur með mér. Ég gat lesið eina bók á dag og það var bara fínt að sitja úti í 20°C 

hita í sól með bjór og lesa. Þá þurfti ég ekki að taka með mér 4–5 kiljur eins og maður þurfti 

að gera í gamla daga. Eða gamla daga, fyrir 1–2 árum síðan. Ég held að sífellt fleira fólk sé að 

sjá notagildi í þessum rafbókalesurum. Ég held að það sem gerist í framtíðinni er að þetta 

verður svona. Maður sér myndir frá London þar sem að, mjög einkennilegt, það sátu fjórir 

hlið við hlið. Einn var með Kindle, einn með iPad, einn með iPhone og svo einn með bók. Það 

voru allir að lesa! Ég held að þetta sé það sem eigi eftir að gerast og ég vona öllu heldur að 

lestur eigi eftir að aukast eftir því að bækur verði aðgengilegri í rafbókarforminu. 

KÞE: Það er þá kannski aðgengið sem skiptir mestu máli. 

ÞMG: Já, ég held að eins og krakkarnir mínir, þeim finnst mjög þægilegt að geta farið í 

Kindle og lesið þær bækur sem þeim langar til að lesa. Dóttir mín les heilmikið og henni 

finnst svo gott að fara í Kindle því að hún getur stækkað letrið. Þá fer hún í Kindlinn og finnur 

það letur sem hentar henni og þá er hún ekki bundin af því að vera með leturstærð 14 eins og 

er í barnabókum. Og hún les þar af leiðandi miklu meira því að henni finnst bara orðið 

þægilegra að lesa í þessari stærð. Og eftir því sem hún verður eldri náttúrulega minnkar 

leturgerðin. Ég held þetta eigi líka eftir að hjálpa krökkum sem eru t.d. lesblindir, það er fínt 

að geta verið með iPad og sagt: „Ok, það á að vera fjólublár bakgrunnur og leturstærðin þetta 

mikil og þá á ég auðveldara með að sjá orðin rétt“. Ég vona allavega að samtök 

móðurmálskennara taki þetta inn í kennsluna hjá sér og noti þetta tækifæri.  

Þetta tekur bara tíma og mesta frústrasjónin við þetta er að maður sér hvað þróunin 

hefur verið hröð í Bretlandi og Bandaríkjunum, en líkast til bara af því að Amazon er svo 

ofsalega sterkt þar. En Amazon vill náttúrulega ekki taka inn íslenskar bækur, of lítill 

markaður, sem veltur ekki nema 5 milljörðum á ári. Þannig það væri fínt að fá loksins 

einhverja sterka sýn í þetta sem getur fleytt þessu áfram og getur ýtt þessu áfram svo að það 

verði meiri lestur á rafbókum. Hvort það verði Eymundsson eða Skinna eða Emma.is eða 

vefverslun Forlagsins, ég veit það ekki. Hugsanlega eru of margir á þessum markaði. Það er 

fínt hér, það eru allir með sína sérstöðu.  

KÞE: Hvernig sérðu fyrir þér að bókasöfn geti virkað innan rafræna heimsins? 

ÞMG: Bara nákvæmlega eins og þau virka úti. Bókasöfn í Bandaríkjunum eru farin að leigja 

út rafbækur. Þau gerðu bara samning við Amazon. Amazon er með lánskerfi þannig að af 

hverju ættu íslensku bókasöfnin ekki að gera það sama? Um leið og það er kominn þessi 

sterki vettvangur. Gefum okkur það að vefsetur Forlagsins bjóði upp á að það sé hægt að lána 

bækurnar, um leið og það er kominn þessi sterki vettvangur fyrir bókasöfnin til þess að fara 

inn á þá held ég að það muni gerast, alveg óhjákvæmilega. Þannig að ég held að það verði 

mjög fínt að sitja á netinu og geta farið inn á bókasafn.is og segja: „Já, ég ætla að fá að leigja 

hérna Sælir eru einfaldir eftir Gunnar Gunnarsson og ég fæ hana bara í Kindlinum“. En ég 

held að það eigi eftir að líða nokkur ár í það. Því að í fyrsta lagi þá býður Amazon ekki upp á 
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það á Íslandi og í öðru lagi þá er ekki kominn þessi sterki aðili á markaðinn sem nær að vera 

með þetta breitt vöruúrval og að bjóða upp á þessa leigu. En það horfir svona svolítið á betri 

veg. Mér skilst að það sé verið að leggja drög að lagafrumvarpi í Evrópusambandinu sem 

bannar Amazon að vera með þetta lokaða kerfi sem þeir eru með. Eins líka Apple. Þá verður 

þetta bara opið og það geta allir farið inn á það og það geta allir notað það. Þá geta allir notað 

þessar skráargerðir. En það eru nokkur ár í það. Ég sé samt ekkert því til fyrirstöðu, bara um 

leið og einhver sest niður og býr til forritið fyrir þetta, þá er það bara komið.  

KÞE: En eins og með þá höfundalaun, af hverju ætti maður að kaupa bók ef maður getur bara 

fengið hana lánaða? 

ÞMG: Höfundurinn fær náttúrulega alltaf greidd laun fyrir hvert eintak sem er leigt út af 

bókasafninu. Það er aldrei jafn mikið og fyrir keypta bók, en það er samt alltaf gaman að fá 

ávísun senda í pósti. Varðandi höfundana sjálfa þá held ég að höfundar verði að átta sig á því 

að verð á rafbókum verður að endurspegla kostnaðinn við hana. Eins verður leigan á 

rafbókinni að endurspegla kostnaðinn við það. Ef það er hluti af leigunni sem er gjald sem fer 

til höfundar, hvort sem það er 150 kall á bók eða hvernig sem menn vilja líta á þetta, þá er það 

bara hluti af kostnaðinum, en okkar reynsla er sú að það er betra að vera með aðeins lægra 

verð og selja þá fleiri eða leigja út fleiri eintök. Af því að, in the end, þá kemur þetta út á þann 

hátt að, alveg eins og maður sér á Amazon þar sem menn sem eru í sjálfsútgáfu selja kannski 

á $10 á meðan að útgáfurnar selja á $19,99, þeir sem selja ódýrt enda á að selja fleiri eintök en 

þeir sem selja dýrar. Ég sé í rauninni ekkert í framhaldinu á Íslandi sem ætti að benda til þess 

að íslenski markaðurinn eigi eftir að haga sér öðruvísi en sá bandaríski eða sá breski. Eru 

okkar bókmenntir miklu betri eða erum við með miklu sterkari bókmenntahefð og þar af 

leiðandi tilbúin til þess að borga meira fyrir bækurnar? Ég held að íslenskir neytendur séu 

alveg jafn kröfuharðir á gott verð og þeir bresku. 

KÞE: Ja, markaðurinn er náttúrulega minni þannig að forlögin eiga kannski í meira stappi.  

ÞMG: Já, en það sem hefur gerst á undanförnum árum varðandi sölu á bókmenntum, þá hafa 

myndast ákveðnir turnar. Arnaldur hefur farið í alveg fáránlega sölu og Yrsa líka. En svo eru 

svona höfundar eins og Hallgrímur sem seldi 5 eða 6 þúsund eintök af bókinni á undan 

Konunni, fer núna í 2 eða 3 þúsund eintökum því það eru allir að kaupa sömu bókina. Og 

maður hlýtur að velta því fyrir sér hvað sé að gerast á markaðnum til þess að þetta verði 

svona. Jú þetta er náttúrulega jólabókamarkaður, allir vilja gefa heitustu bækurnar. Hvar er þá 

þessi hópur sem er að lesa sér til yndis, hvar er hann að kaupa bækur? Hvenær fer maður út í 

búð til að kaupa bók handa sjálfum sér. Jú, áður en fólk fer í flug eða áður en það fer í 

sumarfrí eða er í sumarfríi. Jafnvel inni á bensínstöð. Ég held að rafbókin eigi eftir að koma 

mjög sterkt þar inn því að hún er alveg óháð tíma og í raun og veru stað. Ef þú ert ekki í 

netsambandi á Íslandi þá ertu á stað þar sem þú ert hvort sem er ekkert að fara að lesa. Þá ertu 

á hálendinu að skoða fossa eða eitthvað. Ég held að rafbókin eigi eftir að koma mjög sterk inn 

í yndislestri. Ekki svona eins og jólagjöf, þú ert ekki að fara að koma með gjafakort fyrir bók 

á Emma.is og segja: „Gjörðusvovel, þú mátt kaupa bók fyrir 1500 kall á Emma.is“. Það gæti 

verið ágætis markaðshugmynd fyrir þá. En ég held samt að fólk sé ekki að fara að gera það 

því að rafbókin er og verður alltaf eitthvað sem þú lest fyrir sjálfan þig. Og ef þú ert að fara að 

gefa einhverjum eitthvað, þá ertu að fara að kaupa eitthvað svona innbundið og flott.  
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KÞE: En eins og á iTunes, þar er hægt að fá gjafakort sem eru alveg gjaldgengar gjafir. 

ÞMG: En þá kemur á móti, hversu hátt hlutfall af notendum ætli séu að nota gjafakortið á 

móti þeim sem eru að kaupa sína eigin tónlist. Ég held að gjafakortið sem slíkt sé fín 

hugmynd en það er spurning hversu mikið þetta eigi eftir að borga sig á Íslandi. Þetta er 

náttúrulega það lítill markaður. Ef ég hefði staðið frammi fyrir því að gefa út 30 bækur og ein 

þeirra væri Arnaldur Indriða þá hefði ég tekið bækurnar og fækkað þeim niður í tíu, því að 

það hefði allt farið í Arnald og gróðinn á þeirri bók myndi enda með að borga upp tapið á 

hinum. Ég held að það sé nákvæmlega eins með gjafakort, það er fínt að geta boðið upp á 

þetta en á móti þeim sem myndu ekki nota það þá veit ég það ekki. En það kemur allt í ljós, ég 

er ekki að reka rafbókaverslun þannig að það er ekki mitt að segja til um það.  

KÞE: Það sem að vantar þá kannski á markaðinn hér og kemur vonandi er þá einhverskonar 

yfirsýn eða yfirbygging. 

ÞMG: Það sem mér finnst aðallega vanta er sterkari söluaðila. Mér finnst Forlagið ekki vera 

nógu söluvænlegt því að þeir eru svo fastir í því að bjóða upp á þetta Adobe ID. 

Rafbókalagerinn eins og hann lítur út á Snara.is, fyrir forlög eins og okkur að þurfa að borga 

20 þúsund kall til þess að skrá bók þar, það bara gengur ekki upp. Að þurfa að gefa fyrstu 20 

bækurnar til þess að borga kostnaðinn við að skrá bækurnar, það bara meikar ekki sense. Ég 

er almennt séð ekki hrifinn af því þegar allir koma saman og vinna að einhverju fælles svona, 

ég er í mínum huga í samkeppni við þessa aðila. Ég vil bara geta farið út í Eymundsson og 

sagt: „Ég er tilbúinn til þess að bjóða ykkur þessi verð og ég vil ekki þurfa að semja fyrst við 

Snöru og Snara þarf svo að semja við Eymundsson eða að þurfa að semja í gegnum Snöru við 

Eymundsson af því að Snara leggur 10% á vöruna mína“. Ég myndi bara vilja sjá annaðhvort 

eina virkilega góða og öfluga verslun eða tvær mjög öflugar verslanir. Eins og þetta er í dag 

þá er þetta bara Forlagið og Eymundsson að bjóða upp á sömu bækurnar, eða svo gott sem. 

Seinast þegar ég gáði þá voru 17 titlar á Eymundsson.is, en ég held þeir séu að smíða nýja 

vefverslun. Ég vona þá að þeir verði með sitt eigið kerfi og séu ekki að bjóða upp á þetta 

Adobe ID, því að það er bara ekki sniðugt. Fyrir sjálfsútgáfuna er það sennilega Emma sem er 

stærst. Svo er það Lestu.is, sem er eiginlega bara með bækur sem eru dottnar úr höfundarrétti, 

en er samt að selja þær. Sem mér finnst eiginlega á mörkum hins siðlega.  

KÞE: Það þarf einhver að skrifa þetta upp. 

ÞMG: Já, já, en það er búið að skrifa mikið af þessu upp. Þannig að mikið af þessu er til á 

netinu nú þegar. 

KÞE: Já, það vantar kannski eitthvað eins og Gutenberg.  

ÞMG: Já, það er náttúrulega til vefur fyrir vestan sem heitir Snerpa. Sem er með voðalega 

mikið af höfundarréttalausu efni, þeir eru t.d. með þýðingu á Biblíunni frá 1818 og allar 

Íslendingasögurnar og svona. Svo er það Rafbókavefurinn. Mér finnst frábært það sem þeir 

eru að gera. Svo er það Skinna. Við sáum okkar hag best borgið hjá Skinnu. Bæði af því að 

við fengum mjög góðan samning við þá og af því að þeir eru bara eins og aðra verslanir. Þeir 

borga okkur mánaðarlega, sem aðrar raunbókaverslanir eins og Eymundsson, geta gert. Fyrir 

útgáfu eins og okkur þá er það bara crucial að fá borgað mánaðarlega svo að við getum 

borgað auglýsingakostnað og svona. Þeir eru akkúrat að fara þessa blönduðu leið. Bjóða upp á 
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öll form og bækur frá rafbókahöfundum. Þeir hjá Emma.is hafa ekki viljað bjóða upp á bækur 

frá rafbókalagernum út af afritunarvörninni að mér skilst, ég veit ekki hvort það sé vegna þess 

að aðrar útgáfur vilja ekki fara inn til þeirra. En ég vona samt að það verði og tveir sterkir 

aðilar nái að rísa upp sem fara að keppa í verðum og það verði allt fáanlegt og aðgengilegt 

fyrir alla. Að þetta sé ekki bara „Nei, við getum ekki selt konum sem eru ljóshærðar“, 

einfaldlega af því að það er ljótt.  

KÞE: Það er spurning um að gera það sem er löglegt þægilegra en það sem er ólöglegt. Eins 

og margir leikjaframleiðendur eru að gera, Steam til dæmis.  

ÞMG: Já, ég er alveg sammála því. Ef aðgengið er sem þægilegast og þú sem notandi verður 

ekki mikið var við það að það sé verið að merkja vöruna eða tryggja það að varan fari í 

ólöglega dreifingu þá held ég að það sé alveg gríðarlega mikilvægt. Ég hef verið að velta 

þessu fyrir mér og verið að skoða svona undir þessi skráarformöt og undir þessum 

afritunarvörnum. Það virðist vera rosalega auðvelt að fjarlægja margar af þessum 

afritunarvörnum, eins og á Kindle. En svo sér maður þegar maður fer að skoða kóðann að það 

er búið að fela afritunarvörn í kóðanum sjálfum. Það er hægt að gera ýmislegt svona sem 

notandinn verður ekkert var við. Ég held að Kindle gæti alveg sleppt þessari sýnilegu 

afritunarvörn og verið bara með þessa ósýnilegu. Ég held að það sé mikið frekar framtíð í því. 

Mér finnst til dæmis þessi lausn sem þeir nota strákarnir í Skinnu að merkja eintakið og bæði 

þannig að þú verður var við það og þannig að þú verður ekki var við það. Það er ótrúlega 

einfalt kerfi. Það er aldrei neitt vesen. Ég þarf ekki að vera með account hérna eða slá inn 

eitthvað leyninúmer til þess að opna bókina mína eða eitthvað slíkt. Ég fæ bara skjalið og ég 

get notað það strax. Ég held að þetta sé bara það besta sem þú gerir. Ef við skoðum sögu 

tonlist.is, þeir reyndu að vera með afritunarvarnir og það hægði á sölunni. Svo tóku þeir 

afritunarvarnirnar burt og buðu upp á öll formöt og þá var þetta ekkert vandamál. Þá bara selja 

þeir alveg heilmikið og ég veit ekki betur en að Stefán hlæi bara alla leið inn í banka í hvert 

skipti sem hann fer þangað. Það er bara project sem virkaði, af hverju ætti þetta ekki að virka 

líka í bókmenntum? 

KÞE: Möguleikarnir sem felast í tækninni sem rafbækurnar bjóða upp á, hafið þið eitthvað 

verið að spá í gagnvirkar bækur, að setja inn vídjó eða eitthvað svoleiðis. Nýta ykkur 

tæknina? 

ÞMG: Við höfum fylgst með þessu. Sérstaklega hvað varðar þriðju útgáfu af epub, þar sem 

að maður getur sett inn hljóð og hreyfimyndir. Þetta finnst okkur sérstaklega spennandi. 

Sérstaklega mér, sem mikill aðdáandi hrollvekja, að geta skrifað hrollvekju sem er með sína 

eigin tónlist undir. Upplifun lesandans verður allt öðruvísi og þetta er mjög spennandi og við 

fylgjumst mjög vel veð þessu. En það sem er gallinn við þetta er að hún er eingöngu miðuð 

við spjaldtölvur en ekki lesbretti. Þó svo að þessi Akkílesarhæll sé til staðar þá eiga lesbrettin 

eftir að þróast og taka þeim breytingum að þetta verði öll þannig að þau geti spilað vídjó. Við 

sjáum það að Kindle gaf út Kindle Fire. Í framtíðinni verður þetta enn þægilegra og gagnvirkt 

á allan hátt. Ég hef séð að í Bretlandi er rithöfundur sem gefur út science fiction og hann er að 

gefa út kafla í nánast hverjum mánuði, selur hvern kafla á £2,99 og er með einhverja 14 

þúsund áskrifendur og er í rauninni bara að mala gull. Í upphafi eða lok hvers kafla er stuttur 

vídjó trailer þar sem hann er annaðhvort að segja eitthvað eða hann er með book trailer, eins 
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og maður hefur séð á YouTube. Mér finnst þetta ógeðslega sniðugt. Maður getur náð í þetta á 

epub skjali eða horft á það á iPadinum og séð einhverjar myndir sem hann hefur teiknað upp 

og er bara „Yes!“ Maður upplifir bókina á allt annan hátt. Áhuginn hans er svo smitandi að 

maður fær strax allt aðra sýn á kaflann eftir að maður er búinn að lesa hann. Ég vona einhvern 

daginn að við getum farið út í þetta. Í dag býður náttúrulega engin af þessum 

rafbókaverslunum upp á að það sé hægt að setja inn svona vídjó. Bæði þá verða skjölin 

ofboðslega stór og maður er ekki tilbúinn að hlaða þeim niður í símann sinn. En tækniin er 

fyrir hendi og ég held það verði alveg frábært þegar þetta verður almennara að geta farið út í 

þetta. Ég myndi vilja sjá meira af þessu allavega utan frá. 

KÞE: Mér finnst eins og rafbækurnar séu svolítið að færa höfundana nær lesendum sínum.  

ÞMG: Hiklaust. 

KÞE: Sérstaklega eins og með sjálfsútgáfu að þá þurfa höfundarnir að standa í þessu sjálfir og 

lesendurnir fá að fylgjast með ferlinu. 

ÞMG: Ég held bara að netið almennt hafi fært höfundana nær. Ég er mikið á Twitter, ég er 

með Ragga rithöfund þar og það er mjög gaman að eiga samtöl við hann og ég hef séð það að 

íslenskir rithöfundar hafa verið að búa til síður fyrir sig. Stefán Máni er með aðdáendasíðu 

fyrir sig á Facebook, Yrsa líka og þau eru bæði í samskiptum við lesendur. Ég held að 

rafbókin eigi eftir að bjóða upp á enn fleiri möguleika hvað þetta varðar. Af hverju ætti 

höfundur sem er í sjálfsútgáfu eða jafnvel rithöfundur sem er í alvöru forlagi, af hverju ætti 

hann ekki að vera með Twitter signið sitt eða aðdáendahlekk inni í rafbókinni? Þetta býður 

bara upp á að þú stækkir fanbase-ið. Þú getur komist í samband við aðdáanda og hann fær 

broadcast af öllu sem þú segir. Það er með ólíkindum að markaðsdeildir hjá stórum forlögum 

séu ekki löngu búnar að fara inn á þetta.  

KÞE: Ég er búin að vera skoða fólk sem er að gefa út sjálft og það er endalaust til af ráðum 

um hvernig þú átt að koma bókinni á framfæri. Þetta snýst meira og minna allt um 

networking, að koma þér í samband við þetta fólk. 

ÞMG: Já, kynnast málpípunum er bara númer 1, 2 og 3. Ég vona að þegar fram líða stundir 

verði þetta verði algengara, eða svona almennara. Það sem við ætlum að gera á næsta ári er að 

við verðum með fjórar íslenskar bækur sem við munum gefa út. Allt svona genre bækur. Hluti 

af því sem við gerum verður skemmtilegt, ætlum að gera alla höfundana aðgengilega, hvort 

sem það verður í gegnum Facebook síðu Rúnatýs eða inná Twitter eða slíkt. Samt ekki á þann 

hátt sem maður hefur séð, svona rokkstjörnuvæðing eða poppstjörnuvæðing einstaklinga. Ég 

held að blaðaviðtöl og slíkt setji bókina upp á ákveðinn pall og elevate-i hana svolítið. En við 

viljum frekar bara fara algjörlega í hina áttina og það sem okkur gefst tækifæri að gera sem 

lítið forlag er að við getum farið aðrar leiðir í markaðsmálum. Krafa okkar lesenda er ekki sú 

sama og lesenda stóru forlaganna. Af því að flestir sem lesa okkur eru tilbúnir að prófa 

eitthvað nýtt og eru tilbúnir að lesa bók eftir óþekkta höfunda. Þá eru þeir líka líklega tilbúnir 

til þess að hlusta á aðrar nálganir í markaðssetningu. Við erum til dæmis ekki með myndir af 

höfundum á bókunum okkar, við viljum ekki gera það. Við viljum bara að merkið standi sér. 

En ef þú vilt vera í sambandi við höfundinn þá áttu ekki í miklum erfiðleikum með það. Þetta 

eru bara manneskjur. Þetta er bara vinna. Þetta eru ekki einhverjar svona rokkstjörnur þar sem 
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þú þarft að hafa samband við umboðsmanninn fyrst. Við höfðum samband við Neil Gaiman af 

því að okkur langaði að þýða American Gods. Ég spurði hann bara á Twitter hvað ég þyrfti að 

gera og hann sagði mér að hafa samband við þennan mann, sem var umboðsmaðurinn hans, 

hann sagði mér að hafa samband við lögfræðiskrifstofuna hans og ég fékk samband við hana. 

Þá var það þessi maður sem sá um Ísland og ég var búinn að fá samband við fjóra eða fimm 

aðila áður en ég hugsaði bara: „Ok, þetta er orðið ágætt“.  

KÞE: Hann er náttúrulega svo stórt batterí. 

ÞMG: Hann er náttúrulega rosa stórt nafn, en það væri mjög gaman að geta selt eitthvað af 

bókunum hans á íslensku. Við settum okkur líka í samband við þá sem eiga höfundaréttinn af 

Shirley Jackson. Það var tiltölulega mun einfaldara, ég þurfti ekki að fara í gegnum 4 eða 5 

mismunandi netföng til þess að komast þangað og það var mjög áhugavert að fylgjast með 

því. Þetta er svona eitt af því sem íslenski markaðurinn þarf ekki að bjóða upp á. Við ættum 

alveg að geta haft það þannig að ef mig langar að komast í samband við Eirík Örn Norðdal að 

þá ætti ég bara að geta tekið fundið hann á Twitter og spjallað við hann. Eða bara flett honum 

upp í símaskránni því að Ísland er svo lítið. Við megum ekki gera það stærra en það er. Svona 

eins og ef það kemur út ný bók eftir Jóa Jóns þá er heil opna með viðtali í blaðinu og hann 

situr spekingslegur á steini einhverstaðar.  

KÞE: Þróunin, t.d. í Svíþjóð, hefur verið sú að rithöfundar eru margir komnir með 

umboðsmenn.  

ÞMG: Mér finnst þetta ekki af hinu góða. Við eigum að hafa tengsl sem allra skemmst. Eins 

og í þessu tilfelli að ef okkur langar að gefa Eirík Örn út á rafbók þá á ég bara að geta hringt 

og hann svarað. Þetta með umboðsmanninn virkar svo kalt. „Ég er svolítið yfir þetta hafinn, 

ég er svo upptekinn við að skrifa.“ Þannig að þetta voru svolítil vonbrigði með Gaiman. 

KÞE: Ísland er þá mjög góður staður til þess að prufa hluti, sjá hvernig þetta virkar. 

ÞMG: Algjörlega. Við erum fáránlega tæknióð, það er bara þannig. Það kemur iPad, þá 

verður hálf þjóðin að eiga iPad. Morgunblaðið er farið að selja iPada. Mín upplifun af því að 

lesa á iPad er ekki góð. Mér finnst óþægilegt að lesa með backlightinu. Það er mikið 

þægilegra að lesa á Kindlinum því að ég verð svo þreyttur í augum á því að lesa með 

backlightinu. 

KÞE: Látum staðar numið hér, ég vil þakka Þorsteini kærlega fyrir spjallið! 

 


