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Útdráttur 
Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í stöðu rafbókavæðingarinnar á Íslandi, 

hvaða áhrif hún hefur á almenningsbókasöfn og hvernig hagsmunir 

almenningsbókasafna og bókaútgefenda geta farið saman þegar kemur að rafbókum. 

Opin viðtöl voru tekin við sjö aðila sem starfa á einhvern hátt við útgáfu og miðlun 

bóka og rafbóka. Viðmælendurnir komu frá bókasöfnum, bókaútgáfum og 

rafbókamiðlunum en einnig var rætt við einn fulltrúa rithöfunda. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu meðal annars að rafbókavæðingin hér á landi hefur verið hæg 

og er komin afar stutt á veg. Rafbókavæðingin felur í sér margar áskoranir fyrir 

almenningsbókasöfn. Á Íslandi felst vandinn fyrst og fremst í því að fá rafbækur inn á 

bókasöfnin. Stærsta vandamálið erlendis þar sem rafbókaútlán eru hafin, er að finna 

viðskiptalíkan sem hugnast öllum hagsmunaaðilum. Hagsmunir bókaútgefenda og 

almenningsbókasafna hvað varðar rafbækur virðast ekki fara saman nú um stundir 

nema að litlu leyti. Bókaútgefendur eru ósáttir við starfsemi og umgjörð 

almenningsbókasafnanna. Þeir hræðast ólöglegt niðurhal rafbóka og að auki telja þeir 

að forsenda rafbókasölu hverfi verði rafbækur í boði á almenningsbókasöfnum. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingar telja hins vegar að hagsmunir 

almenningsbókasafna og bókaútgáfna fari saman að einhverju leyti. Þeir segja 

bókasöfn vera góða viðskiptavini bókaútgáfna auk þess sem þau gefi af sér góða 

bókakaupendur. Bókasöfnin og bókaútgáfurnar sjá fyrir sér einn sameiginlegan flöt í 

rafbókavæðingunni, hann er sá að bókasöfnin geti tekið að sér að rafbókavæða eldri 

bækur.  
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Formáli 

Lokaverkefnið „Rafbækur og almenningsbókasöfn“ er eigindleg rannsókn um 

rafbókavæðingu og almenningsbókasöfn sem er lagt fram til MLIS-gráðu í bókasafns- 

og upplýsingafræði við Félags- og mannvísindadeild Félagsvísindasviðs Háskóla 

Íslands. Verkefnið skiptist í fræðilegan hluta og rannsóknarverkefni og er metið til 30 

ECTS-eininga. 

Leiðbeinandi minn við verkefnið var dr. Ágústa Pálsdóttir, prófessor við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni fyrir góð ráð og 

faglega leiðsögn. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum sem gáfu sér tíma til að 
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1 Inngangur 
Mikið hefur verið rætt og ritað um rafbækur undanfarið. Þetta nýja miðlunarform 

bóka hefur rutt sér til rúms í vestrænum löndum síðastliðin ár og er nú einnig farið að 

skjóta rótum hér á Íslandi. Erfitt er að spá fyrir um hversu hröð rafbókavæðingin 

verður eða hversu mikla markaðshlutdeild rafbækur munu hafa miðað við prentaðar 

bækur í framtíðinni. Í meistaranámi mínu í bókasafns- og upplýsingafræði var lítið 

fjallað um rafbækur en þó er ljóst að rafbækur og rafbókavæðingin munu hafa mikil 

áhrif á og jafnvel gjörbreyta störfum og starfsháttum bókasafns- og 

upplýsingafræðinga. Þessara áhrifa er þegar farið að gæta erlendis í þeim löndum þar 

sem bókasöfn hafa hafið rafbókaútlán. Ég þekkti ekkert til rafbóka áður en ég hóf að 

vinna að þessari rannsókn en það var einmitt þekkingarleysi mitt á rafbókum sem varð 

mér hvatning til þess að gera rannsóknina. Afar mikilvægt er að bókasafns- og 

upplýsingafræðingar séu í framvarðasveit í þekkingu á rafbókum. Þannig geta þeir 

tekið virkan þátt í umræðum um rafbækur og lagt sitt af mörkum við fyrstu skrefin í 

átt að rafbókavæðingu íslenskra almenningsbókasafna. Þegar ég tók fyrsta viðtalið við 

bókaútgefanda urðu málefni rafbóka og bókasafna þungamiðjan í viðtalinu auk sterkra 

viðhorfa bókaútgefenda til bókasafnanna. Þessi vinkill á rafbókamálefnunum vakti 

áhuga minn og varð kjarninn í rannsókn minni. Í framhaldinu ákvað ég að leita svara 

við eftirfarandi spurningum: 

 Hvar stendur íslensk rafbókavæðing í dag? 

 Hvaða áskoranir bíða almenningsbókasafna á Íslandi í kjölfar 

rafbókavæðingarinnar? 

 Geta hagsmunir almenningsbókasafna og bókaútgefenda farið saman varðandi 

rafbækur?  

 

Rannsóknin skiptist í tvo hluta, fræðilegan hluta og viðtalshluta. Ritgerðin skiptist í 

sjö kafla. Fyrstur er  inngangskaflinn en annar kafli fjallar um rafbækur og 

skilgreiningu á þeim. Þriðji kaflinn fjallar um rafbækur og bókasöfn þar sem ég skoða 

hver er farvegur rafbóka á bókasöfnum. Ég skoða sérstaklega stöðu rafbóka á 
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bókasöfnum í Bandaríkjunum, á Bretlandi og í Svíþjóð en þar er rafbókaþróunin 

komin einna lengst. Í fjórða kafla lýsi ég rannsóknaraðferðinni sem ég notaði, hvernig 

gagna var aflað og hvernig þau voru greind. Kafli fimm er viðtalskaflinn og hann 

skiptist í fjóra undirkafla. Í þeim köflum leitast ég við að setja gögnin fram á 

skipulegan hátt til að greina ýmis þemu. Kafli sex er niðurstöðu- og umræðukafli og 

þar  svara ég rannsóknarspurningunum auk þess sem ég ber saman niðurstöður mínar 

við fræðilega kaflann. Í kafla sjö eru lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
 
Í þessum kafla fjalla ég um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Hér skýri ég frá 

helstu grunnhugtökum og fræðikenningum í sambandi við rafbækur og bókasöfn sem 

ég tel að eigi við rannsóknina og niðurstöður hennar. Ég greini meðal annars frá sögu 

rafbóka, tegundum þeirra og helstu afritunarvörnum. Ég skoða jafnframt hlutverk 

almenningsbókasafna með tilliti til rafbóka og hvaða viðskiptalíkön eru í boði fyrir 

rafbókaútlán bókasafna. Einnig fer ég yfir rafbókaþróunina á bókasöfnum í Svíþjóð, á 

Bretlandi og í Bandaríkjunum. Fræðilegi kaflinn markast af þeirri staðreynd að 

rafbækur hafa verið afar stutt á markaði. Afar lítið er til af fræðilegum rannsóknum á 

sviði rafbókavæðingar, sérstaklega er lítið um rannsóknir á rafbókum á bókasöfnum 

og á ólöglegu niðurhali rafbóka svo eitthvað sé nefnt. Þrátt fyrir að lítið sé til af 

rannsóknum á þessu sviði er von mín að þessi kafli gefi glögga mynd af 

rafbókavæðingunni bæði hér á landi og erlendis og þá sérstaklega rafbókavæðingu 

bókasafna. 

2.1 Rafbækur 
Saga bókaprentunar spannar nokkur árhundruð og bókaútgáfa hefur lítið breyst í 

aldanna rás. Tilkoma rafrænnar tækni hefur hins vegar breytt bókaútgáfu sem og 

útgáfu annarra miðla. Í dag er bókum miðlað á marga vegu, til dæmis í formi 

hljóðbóka eða rafbóka. Samkvæmt Oxford orðabókinni er rafbók (e. e-book) 

skilgreind sem rafræn útgáfa af prentaðri bók sem hægt er að lesa í tölvu eða á 

sérstaklega hönnuðu lesbretti. Í sama streng tók Hrafnhildur Hreinsdóttir bókasafns- 

og upplýsingafræðingur er hún skilgreindi rafbók árið 2001. „Rafbækur "e-books" eru 

bækur sem hægt er að hlaða í tölvur af Netinu og lesa síðan á tölvuskjá, fartölvum, 

lófatölvum eða sérstökum skjábókum“ (Hrafnhildur Hreinsdóttir, 2001).  

Ekki eru þó allir á sama máli um þessa skilgreiningu. Fleischer (2011) heldur 

því fram að það sé erfitt að skilgreina rafbók. Hann veltir því fyrir sér hvort rafbók sé 

alltaf bók. Hann nefnir sem dæmi að það sé hægt að vista blogg eða grein úr 

Wikipediu sem pdf-skjal og setja á lesbretti og spyr sig hvort skjalið sé þar með orðið 
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að rafrænni bók. Hin prentaða bók er með upphaf og endi, hún er eining sem er 

óbreytanleg. Rafbókin er hins vegar allt annar miðill sem hægt er að breyta 

óendanlega, uppfæra og jafnvel fjarlægja algjörlega (Fleischer, 2011).  

Síðastliðin ár hefur skilgreining á rafbókum orðið hnitmiðaðri. Rowley og 

Vassiliou (2008) skrifuðu grein um þetta efni þar sem þær komust að þeirri niðurstöðu 

að það þyrfti að tvíþætta skilgreiningu á rafbókum. Fyrsti þáttur skilgreiningarinnar er 

sá að rafbók er rafrænn hlutur með texta eða öðru efni sem verður til þegar 

hefðbundin bók er sett í rafrænt umhverfi. Annar þáttur skilgreiningarinnar er að 

ýmiss konar notkunarmöguleikar eru inni í rafræna textanum, til dæmis leit, 

millivísun, stiklur, bókamerki, margmiðlun og gagnvirkni. Samkvæmt Rowley og 

Vassiliou (2008) er fyrsti þáttur skilgreiningarinnar stöðugur þar sem um er að ræða 

viðvarandi einkenni rafbókar. Annar þátturinn er hins vegar síbreytilegur og þarf að 

endurskoða reglulega þar sem um er að ræða tækni og valkosti sem þróast með 

tímanum.  

Þrátt fyrir að allir séu ekki sammála um skilgreiningu á rafbókum nota ég 

hugtakið rafbók í þessari ritgerð um bækur í rafrænni útgáfu sem hægt er að lesa af til 

dæmis tölvuskjám eða þar til gerðum lesbrettum. 

2.1.1 Saga rafbóka 
Hin eiginlega saga rafbóka hófst árið 1971. Michael Hart var nemandi við Illinois-

háskóla. Í skólanum var tölva til gagnavinnslu sem Michael fékk aðgang að. Honum 

var ljóst að tölvan var tengd við símkerfi og hann gæti því tengst öðrum notendum. 

Hann ákvað að nota tölvuaðgang sinn til þess að dreifa upplýsingum. Það var fyrir 

tilviljun að fyrsti textinn sem Hart sló inn var frelsisyfirlýsing Bandaríkjanna. Honum 

var meinað að senda textann til allra notendanna þannig að í staðinn hlóð hann niður 

skjalinu og gerði það aðgengilegt fyrir notendur (Lebert, 2009). Hart vildi koma 

textum sem komnir voru úr höfundarrétti á rafrænt form. Dæmi um slíkar bækur voru 

Biblían auk verka Hómers og Shakespears. Hart hafði textann á einföldu skráarsniði 

sem gerði það að verkum að þeir eru aðgengilegir enn í dag. Þetta var upphafið af 

Project Gutenberg, ævilöngu verkefni Harts, sem gekk út á það að gera gögn og 

bækur aðgengileg á rafrænu formi fyrir almenning. Árið 1987 hafði Hart gert 313 

bækur aðgengilegar í gegnum Project Gutenberg (Hart, 1992). Í dag eru fleiri en 40 

þúsund ókeypis titlar í boði á heimasíðu Gutenberg (Project Gutenberg, e.d.).  
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Samhliða aukinni almennri notkun á Internetinu hófst fyrir alvöru útgáfa á 

bókum í rafrænu formi. Árið 2000 gaf Stephen King sögu sína, Riding the Bullet, út í 

rafrænu formi. Hann hvatti lesendur sína til að greiða 1 dollara fyrir hvert niðurhal og 

viðbrögðin urðu afar góð. Á fyrsta sólarhringnum höfðu 400 þúsund eintökum af 

bókinni verið hlaðið niður og yfir 88% notenda greiddu fyrir eintakið (Dubner, 2000).  

Meðal bókasafns- og upplýsingafræðinga töldu margir að þessi rafræna útgáfa 

Stephens Kings markaði tímamót í sögu bókasafna, þetta væri fyrsti vísirinn að því að 

rafræna bókin tæki við af prentuðu bókinni. Þó svo að útbreiðsla rafbóka væri aðeins 

komin skammt á veg fóru bókasöfnin þegar að huga að þessari þróun í tengslum við 

starfsemi sína. Á þessum tíma var áhyggjuefni að gæði rafbókalesara væru ekki 

nægileg. En einnig veltu bókasafns- og upplýsingafræðingar fyrir sér öðrum þáttum, 

til dæmis hvernig ætti að skrá og geyma rafbækur og hvernig útlánum, dreifingu og 

greiðslum fyrir rafbækur skyldi háttað (Hrafnhildur Hreinsdóttir, 2001). 

Tvö stór verkefni er lutu að rafvæðingu bóka hófust á fyrsta áratug 21. aldar. 

Google (https://google.com) tilkynnti árið 2004 að það, í samvinnu við meðal annars 

almenningsbókasafn New York (e. New York Public Library), bókasafn Harvard-

háskóla (e. Harvard University Library) og Stanford-háskóla (e. Stanford University 

Library), ætluðu að skanna inn bókakost þeirra og gera bækurnar leitarbærar í gegnum 

Google (Google, 2004). Þeir sem standa að Google Books (http://books.google.com) 

áætla að um það bil 130 milljónir bókartitla séu til í heiminum nú um stundir og 

markmið fyrirtækisins er að rafvæða þær allar (Taycher, 2010). Árið 2012 tilkynnti 

Google að yfir 20 milljónir bóka hefðu þegar verið skannaðar inn. Þetta verkefni hefur 

þó verið gagnrýnt á ýmsan hátt og Google Books hefur mætt mörgum hindrunum og 

gerir enn. Þeim hefur reynst erfitt að semja um þóknun til rithöfunda mismunandi 

landa fyrir verk sem eru í höfundarrétti og hefur það leitt til margra málaferla á 

hendur Google. Að auki hefur verið gagnrýnt að með verkefninu einkavæði Google 

almenningsbókasöfn og komist í einokunarstöðu (Crews, 2012). Brewster Kahle 

(2008), stofnandi Internet Archive, hefur sérstaklega gagnrýnt Google fyrir að 

bækurnar sem þeir skanna inn séu bara leitarbærar á þeirra eigin leitarvél, Google. 

Hann bendir á að nú sé fyrir hendi einstakt tækifæri sem felst í því að hægt er að gera 

allt efni rafrænt og þar með opið öllum á Netinu. Samtímis sé þessum opna aðgangi 

ógnað með því að eitt eða tvö risafyrirtæki stýri aðganginum að upplýsingunum 

(Kahle, 2008). Internet Archive hóf sambærilegt verkefni árið 2005. Munurinn á 

Internet Archive og Google Books er að þeir fyrrnefndu skanna eingöngu inn bækur 
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sem eru ekki í höfundarrétti og bækur sem höfundar hafa gefið leyfi fyrir að birta 

rafrænt. Aðgangur að bókunum er því óhindraður (Internet Archive, e.d.). 

Á Norðurlöndunum er stærsta skönnunarverkefnið hjá NBdigital Bokhylla í 

Noregi. Þar er að finna meira en 48 þúsund bókartitla, bæði í höfundarrétti og fallna 

úr höfundarrétti, og er aðgengi að öllum þessum bókum á Netinu (Finne, 2010). 

Á Íslandi hafa bæði bækur sem komnar eru úr höfundarrétti ásamt tímaritum 

og blöðum verið skönnuð inn. Bæði verkefnin eru á vegum Landsbókasafns Íslands – 

Háskólabókasafns. Á tímarit.is hafa verið skönnuð inn öll íslensk blöð og tímarit og er 

almenningi veittur aðgangur að efninu í gegnum vefsíðuna (Landsbókasafn Íslands - 

Háskólabókasafn, e.d.b). Á vefnum bækur.is er að finna rafrænar endurgerðir gamalla 

íslenskra bóka og markmiðið er að allar íslenskar bækur útgefnar fyrir árið 1870 muni 

birtast á vefnum (Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, e.d.a). 

Í Bandaríkjunum, þar sem rafbókaútgáfa er komin lengst, hefur rafbókasala 

farið stigvaxandi síðastliðin 10 ár. Árið 2009 tók rafbókasalan kipp og hefur síðan þá 

aukist um mörg hundruð prósent milli ára og jafnvel milli mánaða (International 

Digital Publishing Forum, e.d.). Sömu sögu er að segja af Bretlandi, þar jókst til 

dæmis sala rafbóka milli áranna 2010 og 2011 um tæp 370% (The Publishers 

Association, 2012). Talið er að innan 10 ára verði um 50% seldra bóka í rafrænu 

formi (Duncan, 2011). 

2.1.2 Rafbækur á Íslandi 
Á Íslandi hefur rafbókaútgáfa farið mun hægar af stað en í nágrannalöndunum. Það 

var ekki fyrr en árið 2011 að íslensk rafbókaútgáfa hófst fyrir alvöru en þá var 

virðisaukaskattur á rafbækur lækkaður úr 25.5% í 7% („Skattur á rafbækur”, 2011). Á 

sama tíma gerði Rithöfundasamband Íslands og Félag íslenskra bókaútgefenda 

tilraunasamning um rafbókaútgáfu þar sem samið var um þóknun til höfunda fyrir 

rafbókasölu. Samningurinn gildir út árið 2013 (Rithöfundasamband Íslands, 2011).  

Tilraunir voru gerðar til útgáfu rafbóka á Íslandi í byrjun fyrsta áratugs 21. 

aldar þegar Edda útgáfa gaf út þrjár rafbækur fyrir Rocket, einn af fyrstu 

rafbókalesurunum sem kom á markað (Hrafnhildur Hreinsdóttir, 2001). En fyrsta 

íslenska rafbókin, fyrir þá rafbókalesara sem notaðir eru sem stendur, kom út í lok árs 

2010. Það var bókin Zen og listin að viðhalda vélhjólum sem Edda útgáfa gaf út 

(Borgarbókasafn Reykjavíkur, 2010).  
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 Í byrjun árs 2011 var vefurinn Lestu.is opnaður. Það var fyrsta vefsíðan á 

Íslandi sem bauð upp á íslenskar rafbækur (Bókmenntir.is, 2011). Þar eru nú um það 

bil hundrað íslenskar bækur sem ekki eru í höfundarrétti. Fyrirkomulagið á vefnum er 

þannig að ekki eru einstakar bækur keyptar til niðurhals heldur er keyptur 

mánaðaraðgangur að vefnum í senn og fá þá meðlimir aðgang að öllum ritum vefsins 

(Lestu.is, e.d.). Fleiri rafbókaverslanir voru opnaðar í kjölfarið árið 2011. 

Rafbókavefurinn Emma.is er einn þeirra en þar eru til sölu rafbækur sem þegar hafa 

verið gefnar út en einnig býður Emma.is upp á að gefa út í rafrænni útgáfu hingað til 

óútgefnar bækur. Í desember 2012 voru um það bil 150 rafbækur á vef Emmu.is. 

Sérstaða Emmu.is er að þar eru bækurnar ekki með afritunarvarnir og því hægt að lesa 

þær á öllum helstu rafbókalesurum (Emma.is, e.d.b). Eymundsson hóf einnig sölu 

íslenskra rafbóka árið 2011. Ári seinna gerðu þeir samning við Hachette Book Group, 

eitt stærsta útgáfufélag í Evrópu, um sölu á erlendum rafbókum („Eymundsson 

semur“, 2012). Árið 2011 var rafbókavefurinn Rúnatýr.is opnaður sem sérhæfir sig í 

hrollvekjum, fantasíum og vísindaskáldsögum. Fyrst um sinn seldu þeir rafbækur 

sínar sjálfir en núna eru rafbækur þeirra seldar í gegnum Skinna.is en sá rafbókavefur 

var opnaður í apríl 2012. Auk þess að selja bækur fyrir Rúnatý selur Skinna.is 

rafbækur fyrir fleiri bókaútgáfur. Sumar bækur Skinnu eru með afritunarvörn og aðrar 

ekki en allar eru þær vatnsmerktar (Skinna, e.d.). Forlagið hóf sölu á rafbókum á vef 

sínum í lok árs 2011 og selur rafbækur sínar með afritunarvörnum. Á vef Forlagsins 

voru um það bil 90 rafbókartitlar til sölu í desember 2012 (Forlagið, e.d.). Forlagið 

greindi frá því í lok árs 2012 að það áformaði að bjóða upp á rafbækur sem henta 

öllum rafbókalesurum. Þetta ætlar Forlagið að gera með því að bjóða upp á streymi á 

rafbókum frá vefsíðu sinni sem er í bígerð, hillan.is („Fleiri íslenskar bækur”, 2012). 

Árið 2011 opnaði Óli Gneisti Sóleyjarson Rafbókavefinn í tengslum við 

meistararitgerð sína í hagnýtri menningarfræði. Á þeirri vefsíðu eru rafbækur komnar 

úr höfundarrétti auk leiðbeininga um rafbókagerð (Rafbókavefurinn, e.d.). Ásútgáfan 

hóf að gefa út rauðu ástarsögurnar á rafbókaformi árið 2011 (Ásútgáfan, e.d.). Nýjasta 

viðbótin er vefverslunin eBækur.is sem er rekin af D3, sama fyrirtæki og hefur lengi 

rekið vefinn tónlist.is. Rafbókaverslun þeirra var opnuð í byrjun október árið 2012 og 

þar eru til sölu bæði erlendar og íslenskar rafbækur („eBækur – Stærsta bókaverslun”, 

2012).  

Í lok nóvember árið 2012, þegar rúmlega eitt ár var liðið frá því að fyrstu 

rafbækurnar komu á markaðinn, mátu bóksalar og bókaútgefendur það svo að 
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rafbókasalan væri aðeins agnarögn af íslenskum bókamarkaði, eða í kringum 1% og 

sögðu því rafbókasölu vera mun minni en umfjöllun um rafbækur gæfi til kynna 

(„Rafbækur eru agnarögn”, 2012). 

2.1.3 Tæki til lesturs rafbóka (vélbúnaður) 
Þó svo að bækur hafi verið rafrænt aðgengilegar í rúm fjörutíu ár er stutt síðan 

sérstakir rafbókalesarar (e. e-book readers) og spjaldtölvur (e. tablet computers) komu 

á markaðinn sem gerðu rafrænu bækurnar aðgengilegar til aflestrar. Árið 1984 kom út 

bók eftir norskan prófessor, Jon Bing, með framtíðarsýn sem þótti afar fjarlæg á þeim 

tíma. Hann hélt því fram að prentaða bókin myndi víkja fyrir hinni rafrænu. Hún ætti 

að líkjast prentuðu bókinni í útliti, lítil, flöt og handhæg með skjá sem reyndi ekki á 

augun. Síðunum yrði flett með einum hnappi og bókamerki sett með öðrum. 

Bókahillur yrðu óþarfar, við gætum bara kallað fram þann texta sem við vildum lesa. 

Texta sem lesandi gæti síðan eytt eða breytt að vild (Bing, 1984). Það var ekki fyrr en 

í byrjun 10. áratugs 20. aldar að þessi framtíðarsýn tók að rætast en forsendan var sú 

að þá opnaðist Internetið fyrir almenning. 

Árið 1992 kom fyrsta kynslóð rafbókalesara á markað, Sony Bookman. Þeir 

voru þó þungir, dýrir og erfiðir aflestrar. Árið 1998 komu næsta kynslóð 

rafbókalesara, Rocket og SoftBook, sem gerðu notendum kleift að hlaða niður 

rafbókinni frá tölvu yfir á rafbókalesarann. Þar með hófst þróun rafbókalesara fyrir 

alvöru og margar tegundir rafbókalesara komu á markaðinn í kjölfarið (Coburn, 

Burrows, Loi og Wilkins, 2001).  

Mikilvægt skref í þróun rafbókalesara og þar með rafbókamarkaðsins átti sér 

stað árið 2005. Þá keypti Amazon Mobipocket, forrit til rafbókalesturs sem markaði 

upphaf Kindle í lok árs 2007 (Treanor, 2010). Kindle er lesbretti bandaríska 

fyrirtækisins Amazon og er eitt vinsælasta lesbrettið frá upphafi. Þó eru litlar sem 

engar sölutölur opinberar fyrir Kindle þar sem Amazon hefur ekki viljað gefa upp 

heildarsölutölur. Þeir veittu þó dálitla innsýn í hversu mikið af nýjustu Kindle-

lesbrettunum, Kindle Fire, voru seld í desember 2011. Þá seldust yfir ein milljón 

Kindle Fire í hverri viku á þriggja vikna tímabili (Amazon, 2011). Amazon drottnar 

því á bandaríska rafbókamarkaðnum með áætlaða markaðshlutdeild upp á meira en 

60% (Hielmcrone, e.d). Með því að tengja náið saman rafbókalesarann sjálfan við 

innihaldið, rafbókina, hefur Amazon þannig tekist að ná undirtökum á bandaríska 

rafbókamarkaðnum (Loebbecke, 2010). 
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Sem stendur skiptast rafbókalesarar gróflega í þrjá flokka. Í fyrsta flokknum 

eru spjaldtölvur, til dæmis iPad eða Samsung Galaxy Tab. Spjaldtölvurnar eru með 

baklýstum litaskjá og bjóða upp á, auk rafbókalesturs, marga fleiri 

notkunarmöguleika. Í öðrum flokknum eru sérstök lesbretti, oft tengd ákveðnum 

rafbókasölum, eins og Kindle hjá Amazon, Nook hjá Barnes & Noble, Kobo og Sony 

eReader. Lesbrettin eru eingöngu ætluð til rafbókalestrar og eru með rafhlöður sem 

endast lengi. Þessi tæki eru með e-Ink skjá sem er ekki baklýstur og hentar því einkar 

vel til lesturs. Þá er hægt að lesa í sólarbirtu utandyra án þess að það glampi á skjáinn. 

Þriðji flokkurinn eru snjallsímar og ipodar sem bjóða upp á lestur rafbóka 

(Eymundsson.is, e.d.). 

2.1.4 Gerðir rafbóka (hugbúnaður) 
Rafbók er í raun textaskrá (e. file) sem hlaðið er inn í tölvur eða rafbókalesara til 
aflestrar. Tvær leiðir eru til þess að koma slíkri textaskrá í rafbókalesara eða tölvur 
notenda, annars vegar með niðurhali, sem er algengast fyrir rafbækur, og hins vegar 
með streymi. Með niðurhali á rafrænni skrá fær notandi afrit af skránni, sem er 
nákvæm eftirmynd frumgerðarinnar, í sína eigin tölvu eða rafbókalesara. Notandinn 
getur þannig skoðað viðkomandi skrá hvenær sem honum hentar. Með streymi fær 
notandi aðgang að rafrænni skrá án þess að henni sé hlaðið niður á tölvu eða 
rafbókalesara notandans. Því er ekki búið til nýtt eintak, eins og við niðurhal, nema 
tímabundið á meðan á streyminu stendur. Forsendan fyrir streymi er að notandinn sé 
tengdur Netinu á meðan á streyminu stendur. Stundum býður streymið þó upp á að 
hægt sé að vista hluta efnisins í minni vafrans á viðkomandi rafbókalesara, þá er hægt 
að lesa bókina af minninu og þarf ekki nettengingu (Guo, Chen, Xiao og Zhang, 
2005). Textaskráin getur verið á mismunandi formi og því þarf að vera til staðar 
viðeigandi hugbúnaður fyrir skrárnar í viðkomandi rafbókalesara eða tölvu til þess að 
hægt sé að lesa textaskrárnar. Algengasti hugbúnaðurinn fyrir rafbækur eru 
Mobipocket, epub, PDF og iBooks.  

2.1.4.1 Mobipocket (mobi og AZW) 
Mobipocket er franskt fyrirtæki sem þróaði textaskrá fyrir rafbækur sem Amazon 

keypti árið 2005. Mobipocket er opin staðall með flæðandi texta en ekki fasta 

línuskipan, það þýðir að textinn lagar sig að mismunandi rafbókalesurum. Það eru til 

tvenns konar Mobipocket textaskrár. Annars vegar AZW-skrá sem Kindle les fyrst og 

fremst, hana er aðeins hægt að kaupa í gegnum rafbókaverslun Amazon og hún er 
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með afritunarvörn. Hins vegar mobi-skrá sem aðrar rafbókaverslanir geta boðið upp á 

til aflestrar á Kindle svo fremi sem hún sé án afritunarvarna. Annars er í raun enginn 

munur á þessum tveimur sniðum, þetta eru nákvæmlega eins skrár. Hægt er að hlaða 

niður Kindle-forritum á fleiri tegundir rafbókalesara, til dæmis spjaldtölvur, en það 

gerir þá lesendum kleift að lesa rafbækur á AZW-formi frá Amazon (Basu, 2012; 

eBook Architects, e.d.). 

2.1.4.2 ePub 

Algengasta textaskráin er ePub sem er alþjóðlegur opinn staðall unninn af 
International Digital Publishing Forum (IDPF). ePub-textaskráin er með flæðandi 
texta og hann aðlagar sig því að rafbókalesurum. Hægt er að lesa rafbækur á ePub-
textaskrá á öllum rafbókalesurum nema ef skrárnar eru með afritunarvörn 
(About.com, e.d.). Flestar íslenskar rafbókaverslanir selja rafbækur á ePub-sniði með 
afritunarvörn. Það útilokar að hægt sé að lesa slíkar rafbækur á Kindle. Það er til 
hugbúnaður sem breytir rafbókum á ePub-formi yfir á Mobi-form sem Kindle les en 
forsendan er að ePub-skráin sé þá ekki með afritunarvörn (Basu, 2012; Emma.is, 
e.d.a). Þriðji staðallinn af ePub, ePub3, kom út í nóvember 2011. Með honum var 
stigið mikilvægt skref í þá átt að gera rafbækur gagnvirkar þar sem hægt er að setja 
margmiðlunarefni í ePub3-textaskrána (eBook Architects, e.d.; Garrish, 2011). 

2.1.4.3 PDF 

PDF-formið kemur frá Adobe og stendur fyrir „Portable Document Format“. Þetta er 
opinn staðall og elsta textaskráin fyrir rafbækur. Þegar rafbækur eru á PDF-formi er 
skráin oftast eftirlíking af prentuðu bókinni. Skjalið lítur því alltaf eins út og lagar sig 
ekki að rafbókalesurunum, það getur hentað illa fyrir rafbókalesara með mjög lítinn 
skjá. Þegar rafbækur á PDF-formi innihalda afritunarvarnir þarf lesandi að hlaða niður 
forritinu Acrobat Reader frá Adobe og lesa rafbókina í því forriti (Basu, 2012; 
Kungliga Biblioteket, 2011).  

2.1.4.4 iBooks 

Ibooks er skráarsnið frá Apple, byggt á ePub, fyrir gagnvirkar rafbækur til aflestrar á 

iPad, iPhone og iPod. „Books Author“ er ókeypis hugbúnaður sem gerir fólki 

mögulegt að búa sjálft til slíkar rafbækur á iBooks-sniði á auðveldan hátt. Með iBooks 

er hægt að setja inn margmiðlunarefni í bækurnar, svo sem hljóð, upptökur, hreyfi- og 

ljósmyndir og merkja við aðalatriði í texta með því að draga fingurinn yfir textann og 
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bæta svo við eigin glósum. Apple notar sína eigin rafbókavörn, Fairplay DRM (eBook 

Architects, e.d). 

2.1.5 Höfundarréttur 
Sá réttur sem höfundur fær vegna sköpunarverks síns kallast höfundarréttur. 

Sköpunarverkin geta verið margs konar, til dæmis skáldsögur, tölvuforrit, tónverk eða 

listaverk. Í höfundarréttinum felst eignaréttur höfundarins á verki sínu auk réttar hans 

til fjárhagslegrar hagnýtingar af verkinu (Páll Sigurðsson, 1994). Ólöf Benediktsdóttir 

(1999) bendir á að áður fyrr voru rafrænar útgáfur oftast annað form á prentuðu efni 

en nú eru þær oft og í auknum mæli sjálfstæðar útgáfur. Ósjaldan er líka sama verkið 

á mörgum mismunandi miðlum. Þessi rafræna bylting hefur haft það í för með sér að 

sífellt erfiðara reynist að gæta höfundarréttar á slíkum verkum. Með nýrri rafrænni 

tækni og með tilkomu Netsins er hægt að gera afrit af hugverkum sem ekki er hægt að 

þekkja frá frumriti. Stuldur og misnotkun á höfundarrétti hefur því aukist afar mikið 

með svokölluðum sjóræningjaútgáfum og rafrænu efni á ýmsu formi (Ólöf 

Benediktsdóttir, 1999). Á Íslandi eru skráarskiptasíður (e. torrent) á Netinu sem deila 

rafrænu efni ólöglega. SMÁÍS, samtök myndrétthafa á Íslandi, fylgjast með ólöglegu 

niðurhali og dreifingu kvikmynda hér á landi. Haustið 2012 lögðu samtökin fram 

ákæru á íslensku skráarskiptasíðuna Deildu. Samtökin höfðu áður lagt út kærur en 

þetta var í fyrsta sinn sem kæra leiddi til ákæru („SMÁÍS kærir skráarskiptasíðuna”, 

2012). Sömuleiðis kærðu samtökin sama ár nemendafélag eins framhaldsskólanna 

fyrir að sýna kvikmynd sem fengin hafði verið með ólöglegu niðurhali („SMÁÍS 

kærir nemendafélag”, 2012). Sökum smæðar landsins geta STEF, Samband tónskálda 

og eigenda flutningsréttar, ásamt SMÁÍS fylgst vel með íslenskum skráarskiptasíðum. 

Í kjölfarið virðast forráðamenn íslensku skráarskiptasíðanna hafa tekið sig saman um 

að deila ekki íslensku efni. Þetta er gert til þess að forðast í lengstu lög afskipti 

ofangreindra samtaka sem og yfirvalda af vefsíðunum.1 

Íslenskir rithöfundar og Félag íslenskra bókaútgefenda gerðu tilraunasamning 

árið 2011 um rafbókaútgáfu þar sem samið var um þóknun til rithöfunda fyrir 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Erfitt er að finna fræðilegt efni um þetta en samkvæmt óformlegri könnun minni á nokkrum 
spjallsíðum í tengslum við íslenskar skráarskiptasíður kemur það víðsvegar fram að íslenskt 
efni er stranglega bannað á síðunum til að forðast afskipti yfirvalda. Einnig voru sjónarmið 
ýmissa á spjallborðum að þeir hefðu þá grundvallareglu að stunda ekki ólöglegt niðurhal á 
íslensku efni. Jafnframt kom fram að ekki væri hægt að nálgast íslenskar rafbækur á 
skráarskiptasíðum heldur gengju þær frekar frá manni til manns. Á þeim íslensku 
skráarskiptasíðum sem ég skoðaði voru engar íslenskar rafbækur í boði. 
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rafbókasölu. Í samningnum felst að rithöfundurinn á rétt á 25% höfundarlaunum af 

fyrstu 2200 seldu eintökunum, en eftir það 30% (Rithöfundasamband Íslands, 2011). Í 

samningnum kemur ekkert fram um þóknun vegna mögulegra útlána rafbóka á 

almenningsbókasöfnum. Fyrirkomulagið er eins og er þannig fyrir prentaðar bækur að 

hið opinbera starfrækir sérstakan bókmenntasjóð. Tekjur sjóðsins eru framlög úr 

ríkissjóði samkvæmt fjárlögum hvers árs. Styrkjum úr sjóðnum er úthlutað árlega til 

rithöfunda, þýðenda, myndhöfunda og tónskálda í hlutfalli við skráða notkun 

hugverka þeirra á almenningssöfnum (lög um bókmenntasjóð nr. 91/2007).2 Gera 

verður ráð fyrir að greiðslur til rithöfunda fyrir útlán á rafbókum kæmu úr sama sjóði 

og yrðu reiknaðar á sams konar hátt og greiðslur fyrir útlán á prentuðum bókum á 

meðan ekki hefur verið samið um annað. 

2.1.6 Afritunarvarnir 
Eftir að rafbækur komu til sögunnar er ólöglegt niðurhal og dreifing á þeim eitt af 

stærstu vandamálunum sem bókaútgáfur glíma við. Útgefendur hafa flestir brugðist 

við þessu með því að setja afritunarvörn (e. DRM – Digital Rights Management) á 

rafbækur sínar (Carreiro, 2010). Afritunarvörn er regnhlífarhugtak yfir ýmsar leiðir til 

að stjórna útbreiðslu á rafrænu efni, til dæmis á rafbókum eða tónlist. Tvenns konar 

afritunarvarnir eru aðallega notaðar fyrir rafbækur. Annars vegar er það hefðbundin 

afritunarvörn sem krefst þess að lesandinn hlaði niður forriti sem gerir honum kleift 

að lesa rafbókarskrána, sú rafbókavörn bindur því lesandann við að lesa rafbókina í 

því ákveðna forriti og oft einnig á ákveðnum rafbókalesara líka. Algengustu 

rafbókaformin styðja afritunarvarnir, til dæmis ePub- og PDF-skjöl. Hins vegar er 

rafræn vatnsmerking (e. social DRM). Hún gerir það að verkum að rafbókina er hægt 

að lesa í öllum rafbókalesurum, það eru engar tæknilegar hömlur á notkun 

rafbókarinnar. Vatnsmerking er sýnileg og/eða ósýnileg merking á rafbókarskjalinu 

með nafni eða öðru kennileiti eigandans. Ef rafbókinni er dreift ólöglega sést hver 

stendur fyrir dreifingunni (Kungliga Biblioteket, 2011).  

  Afritunarvarnir eru umdeildar. Þeir sem eru hlynntir þeim halda því fram að 

varnirnar séu nauðsynlegar til að tryggja höfundum tekjur og til þess að vernda 

höfundarréttinn. Hins vegar eru margir sem halda því fram að afritunarvörnin hefti og 

hamli þróun og útbreiðslu rafbóka þar sem afritunarvarnirnar stýri því í hvaða 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Þessi sjóður hét áður bókasafnssjóður. Í rannsókn minni kalla því flestir viðmælendur mínir 
sjóð þennan bókasafnssjóð en eiga þá við bókmenntasjóð.	  
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hugbúnaði og á hvaða rafbókalesurum er hægt að lesa rafbækurnar. Að auki komi 

afritunarvarnir í veg fyrir að hægt sé að lána rafbækurnar eða jafnvel færa þær yfir á 

aðra rafbókalesara sem eigandinn á. Einnig hefur verið gagnrýnt að með 

afritunarvörnum séu hömlurnar settar á þá sem eru heiðarlegir og geri rafbókalestur 

það flókinn að ótæknivæddir lesendur fælist frá (Blankfield og Stevenson, 2012; 

Carreiro, 2010). Það hefur jafnframt verið gagnrýnt að með rafbókavörn læsist 

rafbækur inni í ákveðnum hugbúnaði og þar með inni í ákveðnum rafbókalesara. Eðli 

hugbúnaðar er að hann úreldist og dettur úr notkun, það hefur nú þegar átt sér stað í 

heimi rafbókanna. Microsoft Reader er hugbúnaður fyrir rafbækur sem kom á 

markaðinn árið 2002. Í ágúst 2012 slökkti Microsoft á DRM netþjóninum fyrir 

hugbúnaðinn. Þetta þýðir að rafbækur fólks, keyptar með Microsoft Reader 

hugbúnaði, eru fastar inni í úreldum hugbúnaði. Hvorki er hægt að lesa þær lengur né 

færa þær í aðra rafbókalesara. Margir halda því þess vegna fram að með því að læsa 

rafbækur við ákveðinn hugbúnað og rafbókalesara með afritunarvörnum sé verið að 

refsa heiðarlegum kaupendum rafbóka (Stross, 2012). 

Það hefur einnig verið gagnrýnt að með afritunarvörnum séu bókaútgefendur 

með algert vald yfir þeim eintökum rafbóka sem lesendur hafa keypt. Valdið felst 

meðal annars í því að í raun kaupir kaupandi rafbókar ekki bókina sjálfa heldur 

takmörkuð afnot af henni. Caldwell-Stone (2012) bendir á að rafrænt efni, líkt og 

rafbækur, stofni ekki aðeins einkalífi notenda í hættu heldur auðveldi það ritskoðun á 

bókum og hefti aðgang almennings að upplýsingum. Útgefendur rafbóka áskilja sér 

rétt til að breyta eða eyða rafbókum að vild. Rafbækur geta því horfið sporlaust úr 

rafbókalesurum notenda eins og gerðist þegar Amazon ákvað að eyða rafrænni útgáfu 

af 1984 eftir George Orwell þar sem útgefandi reyndist ekki hafa leyfi fyrir útgáfu 

bókarinnar. Þar með hvarf bókin úr Kindle-lesbrettum þeirra sem höfðu keypt hana. 

Samkvæmt Elnan og Olsson (2012) átti það sama sér stað hjá norskum eiganda 

Kindle-lesbrettis, Linn Nygaard, í október 2012. Hún hafði keypt 30-40 rafbækur fyrir 

Kindle-lesbretti sitt í gegnum Amazon en dag einn hurfu allar rafbækurnar úr lesbretti 

hennar. Amazon gaf þá skýringu að Linn hefði brotið gegn reglum Amazon með því 

að tengja Amazon reikning sinn við annan reikning hjá þeim sem hefði áður verið 

misnotaður. Þetta var eitthvað sem Linn kannaðist ekkert við og þrátt fyrir þrálátar 

fyrirspurnir fékk hún engar frekari skýringar frá Amazon. Nokkrum dögum seinna, 

eftir að málið hafði fengið athygli í fjölmiðlum, endurheimti Linn rafbækurnar aftur 

án þess þó að fá nokkrar skýringar frá Amazon.  
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Bókaútgefendur og rafbókaveitur geta með því að nota afritunarvarnir fjarlægt 

rafbækur af hvers kyns ástæðum úr rafbókalesurum notenda, ekki einungis vegna 

höfundarréttar eða útgáfuleyfa (Caldwell-Stone, 2012). Að sama skapi gefa 

afritunarvarnir útgefendum og rafbókaveitum vald yfir rafbókunum sem þeir geta nýtt 

til ritskoðunar eftir að rafbækurnar eru gefnar út, nokkuð sem erfitt er að gera við 

prentaðar bækur eftir útgáfu þeirra. Slíkt átti sér nýlega stað í rafbókaútgáfum tveggja 

bóka hjá Apple. Annars vegar þegar þeir breyttu titli bókarinnar The Vagina 

Monologues (ísl. Píkusögur) eftir Eve Ensler í The V****a Monologues og hins vegar 

þegar þeir breyttu titli bókar Naomi Wolf úr Vagina í V****a (Flood, 2012). 

Mikið hefur verið rætt um gagnsemi afritunarvarna með tilliti til þess að þær 

er fremur auðveldlega hægt að fjarlægja. Bókaútgefendur horfa til tónlistarmarkaðsins 

sem varð rafrænn fyrir um það bil tuttugu árum. Árið 1999 kom forritið Napster á 

markaðinn sem gerði tölvunotendum kleift að deila tónlist sín á milli. Í kjölfarið jókst 

ólögleg dreifing á tónlist gífurlega. Í framhaldinu mætti tónlistarmarkaðurinn mörgum 

hindrunum og umtalsverðu tekjutapi. Þó hefur ekki verið sýnt fram á með óyggjandi 

hætti að ólögleg deiling á tónlist sé ástæða þessa tekjutaps, margar aðrar ástæður hafa 

einnig verið tilgreindar (Loebbecke, 2010).  

Sala á erlendri tónlist á Íslandi hefur dregist saman um 80% síðastliðin 10-12 

ár, bæði á geisladiskum og á rafrænu formi. Á sama tímabili jókst hins vegar sala 

íslenskrar tónlistar. Hlutfall sölunnar hér á landi er 20% erlend tónlist en 80% íslensk 

tónlist. Þegar tölur frá Íslandi eru bornar saman við tölur frá öðrum löndum yfir kaup 

og niðurhal tónlistar kemur í ljós að hér á landi er hegðun neytenda önnur en í öðrum 

löndum. Mjög lítið er um ólöglegt niðurhal á innlendri tónlist og íslensk tónlist selst 

vel sökum smæðar landsins og þar með nálægðar neytenda við innlent tónlistarfólk 

(Eiður Arnarsson, 2012). 

Fljótlega eftir tilkomu Napsters tók tónlistarmarkaðurinn upp afritunarvarnir 

til þess að reyna að verja tónlistina gegn ólöglegu niðurhali og dreifingu. Hávær krafa 

neytenda varð þó til þess að framleiðendurnir þurftu að falla frá því að nota 

afritunarvarnir á tónlist og nota aðrar lausnir sem hentuðu neytendum betur 

(Loebbecke, 2010). Þetta gerðu þeir meðal annars með því að flokka neytendahópana 

eftir umfangi á notkun þeirra á vörunni til þess að geta klæðskerasaumað lausnir sem 

hentuðu hverjum hópi. Auk þess nýtti tónlistarmarkaðurinn sér nýjar leiðir til að koma 

tónlist fljótt og á einfaldan máta til neytenda. Ein af lausnum þeirra var að bjóða upp á 
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áskrift og streymi á tónlist sem hægt væri að nálgast hvar sem er og á hvaða tæki sem 

er (Loebbecke, 2010). 

Margir halda því fram að þetta sé leiðin sem rafbókaútgefendur ættu að fara. Í 

stað þess að setja hömlur á rafbókanotkun, sem mögulega leiði af sér ólöglegt 

niðurhal, væri hentugra fyrir báða aðila að auðvelda frekar löglegt aðgengi að 

rafbókum. Sérstaklega með tilliti til þess að auðvelt er fyrir rafbókalesendur að 

fjarlægja afritunarvarnirnar ef vilji er fyrir hendi. Íslenskur rithöfundur, Eiríkur Örn 

Norðdahl, gerði óformlega rannsókn á hversu auðvelt væri að fjarlægja afritunarvörn 

fyrir óvanan mann eins og hann. Hann komst að þeirri niðurstöðu að með hjálp 

leiðbeininga sem hann fékk af Internetinu tók það hann 25 mínútur að fjarlægja 

afritunarvörn af íslenskri skáldsögu (Eiríkur Örn Norðdahl, 2012). Rannsóknir hafa 

sýnt að neytendur eru tilbúnir til að greiða fyrir rafrænt efni, þrátt fyrir að þeir eigi 

möguleika á því að hlaða efninu niður ókeypis á ólöglegan hátt, ef það er aðgengilegt. 

Að sama skapi minnkar vilji neytenda til að greiða fyrir rafrænt efni samhliða auknum 

afritunarvörnum (Desai, Purohit og Vernik, 2011; Loebbecke, 2010). Samkvæmt 

Loebbecke (2010) þykir neytendum rafbók án afritunarvarna verðmætari en sú sem er 

með afritunarvarnir. Ástæða þess er sú að neytendum finnst nauðsynlegt að geta lesið 

rafbækur frjálst í hverjum þeim rafbókalesara sem þeim hugnast.  

Á Íslandi selja flestar rafbókaverslanir rafbækur með afritunarvörnum. 

Undantekningin er Emma.is (Emma.is, e.d.b.). Aðstandendur Emmu.is segjast ganga 

út frá því að lesendum sé treystandi í nær öllum tilfellum. Að auki telja þeir að allar 

tæknilegar hindranir sem standa í vegi fyrir auðveldu flæði milli rafbókaveitunnar og 

lesandans hindri lesendur í að kaupa efni, hvort sem þeir eru vanir eða óvanir 

tækninni (Emma.is, e.d.c.). 

2.1.7 Ólöglegt niðurhal  
Rafbækur hafa aðeins verið á bandaríska og breska markaðnum að einhverju marki í 
örfá ár og í Evrópu er rafbókavæðingin komin enn skemur á veg. Rannsóknir á 
ólöglegu niðurhali á rafbókum eru því ekki komnar langt og lítið til af áreiðanlegum 
gögnum. Samkvæmt Wischenbart, Carrenho og Licher (2012) þykja þær fáu 
rannsóknir sem gerðar hafa verið ekki nægilega áreiðanlegar sökum umdeilanlegrar 
aðferðafræði. Þrátt fyrir það er ólöglegt niðurhal eða svokölluð sjóræningjastarfsemi 
(e. piracy) á rafrænu efni afar víðfeðmt og umdeilt málefni um allan vestrænan heim. 
Það sem upphaflega var jaðarbarátta þrýstihópa hagsmunaaðila rafræns iðnaðar 
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annars vegar og fylgismanna frjálsrar miðlunar á rafrænu efni hins vegar, hefur nú 
þróast í tvær stórar andstæðar fylkingar um alla Evrópu. Meirihluti höfunda rafræns 
efnis taka afstöðu með hagsmunaaðilum rafræns iðnaðar á meðan „sjóræningarnir“ (e. 
pirates) hafa stofnað stjórnmálaflokka um alla Evrópu til þess að berjast fyrir 
málefnum sínum (Wischenbart o.fl., 2012). Baráttumál pírata flokkanna eru meðal 
annars aukið aðgengi að upplýsingum, aukið beint lýðræði, upplýsingafrelsi og 
endurskoðun höfundarréttar. Pírataflokkurinn hefur nýlega verið stofnaður á Íslandi 
en stofnfundurinn var þann 24. nóvember árið 2012 („Píratar halda stofnfund”, 2012). 

Samkvæmt Wischenbart o.fl. (2012) benda þær fáu rannsóknir á ólöglegu 
niðurhali rafbóka sem gerðar hafa verið sterklega til að vandamálið sé umfangsmikið 
en  þó er það mjög mismunandi eftir löndum. Í Rússlandi sýna til dæmis opinberar 
hagtölur að 90% rafbóka eru fengnar með ólöglegu niðurhali. Sambærilegar tölur í 
Bretlandi, úr tveimur rannsóknum, sýna að allt frá 13% til 65% rafrænna bóka séu 
fengin með ólöglegu niðurhali þar í landi. Árið 2011 var kynnt stór rannsókn í 
Þýskalandi um ólöglegt niðurhal rafræns efnis. Þar kom fram að tæp 20% Þjóðverja 
hlóðu niður rafrænu efni ólöglega. Athygli vakti að skráarskipti á rafbókum átti sér 
oftar stað með tölvupósti fremur en með deilingu á skráarskiptasíðum. Önnur þýsk 
rannsókn sýndi að fjöldi rafbókartitla á ólöglegum skráarskiptasíðum eykst jafnt og 
þétt. Jafnframt vakti athygli í þeirri rannsókn að flestar bækurnar virtust vera 
skannaðar inn frá órafvæddum frumritum en ekki stolið frá löglegum rafrænum 
frumritum. Að auki var bent á í rannsókninni að sala á vinsælustu rafbókartitlunum 
dróst saman um 30% milli áranna 2010 og 2011 og sú ályktun dregin að ólöglegt 
niðurhal sé ástæðan fyrir þessum samdrætti (Wischenbart o.fl., 2012). 

Wischenbart o.fl. (2012) benda á að útgefendur rafræns efnis og 
hagsmunaaðilar hafi tekið til ýmissa ráða til að sporna gegn ólöglegu niðurhali. Stór 
útgáfufyrirtæki hafa tekið höndum saman og lokað stórum skráarskiptasíðum fyrir 
rafbækur. Samband breskra rithöfunda (e. the British Publishers Association) setti á 
fót áhugavert verkefni, Copyright Infringement Portal (CIP). Það er vefsíða fyrir 
meðlimi Sambands breskra rithöfunda sem hönnuð er til að leita á Netinu að 
ólöglegum útgáfum rafbóka og slíkir fundir eru tilkynntir. Haldin er nákvæm tölfræði 
yfir hversu margar ólöglegar rafbækur finnast og er eytt af Netinu. Mjög góður 
árangur hefur náðst í vissum löndum í að eyða út ólöglegum rafbókum sem vefsíðan 
finnur, eða allt að 90% árangur.  
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3 Rafbækur og almenningsbókasöfn 
Flest almenningsbókasöfn í löndum þar sem rafbókamarkaðurinn er þróaðastur, til 

dæmis í Bandaríkjunum, á Bretlandi og í Svíþjóð, bjóða rafbækur til útláns. 

Almenningsbókasöfn á Íslandi bjóða hins vegar enn ekki upp á útlán rafbóka. Eina 

almenningsbókasafnið hér á landi sem býður rafbækur til útláns er bókasafn Norræna 

hússins. Sérstaða þess bókasafns er að þar er eingöngu að finna bækur á 

Norðurlandamálum eftir norræna höfunda. Í apríl 2011 opnaði bókasafnið fyrir útlán á 

rafbókum og hljóðbókum. Þetta er gert í gegnum rafbókaveituna Elib, hina sömu og 

sinnir bókasöfnum á Norðurlöndunum (Norræna húsið, 2011).  

Með vaxandi markaði fyrir rafrænar bækur og aukinni eftirspurn neytenda eftir 

rafbókum er rafbókaútlán málefni sem sett hefur verið á oddinn hjá öllum tegundum 

bókasafna í dag, bæði hérlendis og erlendis. Samtímis standa bókasöfn frammi fyrir 

nýjum og krefjandi aðstæðum þar sem útgefendur og hugsanlega aðrir rétthafar, svo 

sem höfundar, geta neitað bókasöfnum um rafræn eintök bóka sem eru þó einnig í 

almennri sölu sem prentaðar bækur. Jafnframt eru margir skilmálar útgefenda og 

dreifingaraðila rafbóka fyrir rafbókaútlán óviðunandi að mati margra forsvarsmanna 

bókasafna. Að auki hafa stór alþjóðleg fyrirtæki eins og Apple og Amazon afar sterk 

ítök á rafbókamarkaðnum en það hefur truflandi áhrif á starfsemi bókasafna þegar 

kemur að rafbókum (IFLA, 2012).  

Að mati Hannesar Eder (2012), stofnanda Publit, fyrirtækis sem aðstoðar 

margar helstu bókaútgáfur í Svíþjóð á rafbókamarkaði, þarf að skoða muninn á 

rafbókum og pappírsbókum til að sjá fyrir sér hvernig samstarfi bókaútgefenda og 

bókasafna verði háttað í framtíðinni. Hann bendir á að auðveldara sé að fara út í búð 

og kaupa pappírsbók en að fá hana lánaða á bókasafni. Á bókasafni þurfi oft að bíða 

eftir að bók sé inni, það þurfi að mæta aftur til að skila henni og svo framvegis. Það 

sama á ekki við um rafbækur en bókaútgefendur hafa hins vegar sett ýmsar 

takmarkanir á útlán rafbóka. Eder (2012) segir enn fremur að tæknilega sé vel hægt að 

lána út sama eintakið af rafbók óendanlega oft. Í sjálfu sér gæti eitt alheimsbókasafn 

lánað út óteljandi eintök af sömu rafbókinni í ótakmarkaðan tíma, það mundi hins 
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vegar ganga af bókamarkaðnum dauðum. Eder (2012) bendir á að einhvers konar 

takmarkanir (e. friction) séu nauðsynlegar til þess að bókaútgefendur fáist til 

samstarfs við bókasöfn. Vandamálið sé hins vegar að þrátt fyrir að ýmsar takmarkanir 

hafi þegar verið settar á útlán rafbóka, séu bókaútgefendur tregir til að taka þátt í 

rafbókavæðingu almenningsbókasafnanna og þeir vilji ekki koma að 

samningaborðinu. Núna sjá bókaútgefendur einfaldlega ekki hag sinn í að rafbækur 

séu lánaðar út á almenningsbókasöfnum og það vantar grundvallarumræður um það 

hvort þær eigi yfir höfuð að vera í boði á bókasöfnum (Eder, 2012).  

Spurningin hvort rafbækur eigi heima á bókasöfnum og þá með hvaða hætti 

brennur á öllum hagsmunaaðilum í nágrannalöndum okkar. Svo virðist sem ekkert 

land hafi fundið góðan farveg fyrir rafbókaútlán á bókasöfnunum sem sátt ríkir um. 

Deilur hafa markað veginn og í mörgum löndum eru málefni bókaútgefenda og 

almenningsbókasafna um rafbækur komin í öngstræti. Að undanförnu hafa nokkur 

lönd vísað málinu til stjórnvalda. Í Bretlandi vísaði til dæmis Rithöfundasambandið 

auk Félags bókaútgefenda málinu til menningamálaráðherra landsins til úrlausnar 

vorið 2012 (Baddeley, 2012). Á sama tíma sleit Félag sænskra bókasafna 

samningaviðræðum við bókaútgefendur um rafbækur og vísaði deilunni til stjórnvalda 

(Svensk Biblioteksförening, 2012b).  

Fleischer (2011) veltir fyrir sér á hvaða hátt rafbækur munu breyta starfsemi 

bókasafna. Hann bendir á að hingað til hafi kjarninn í starfsemi bókasafna verið að 

lána út bækur og ef rafbækur séu að taka við af prentuðum bókum þá þurfi bókasöfnin 

að lána út rafbækur. Vandamálið sé hins vegar að það er í raun tæknilega 

óframkvæmanlegt. Strangt til tekið sé hvorki hægt að selja rafbækur, stela þeim, gefa 

þær eða fá þær lánaðar. Hins vegar sé hægt að fá afrit af rafbók. Yfirleitt sé sú afritun 

bundin afritunarvörnum og því sé kaupandi rafbókar í raun einungis að kaupa leyfi til 

þess að fá afrit af rafbókinni. Fleischer (2011) bendir jafnframt á að þegar pappírsbók 

sé keypt geti kaupandi gert hvað sem er við bókina. Á þeirri forsendu gátu bókasöfn 

byggt upp starfsemi sína með útlánum á bókum án þess að bókaútgáfur gætu komið í 

veg fyrir það. Rafbók má hins vegar ekki dreifa til annarra og því geta bókasöfn í raun 

og veru ekki lánað út rafbækur. Fleischer (2011) segir enn fremur að allt sem 

bókasöfnin geti gert sé að greiða fyrir tækniþjónustu sem gerir lánþegum kleift að fá 

afrit af rafbók í ákveðið langan tíma, þannig sé hermt eftir hefðbundnu bókaútláni. Ef 

bókasöfnin hætti að greiða fyrir rafbókaþjónustuna hverfi allar rafbækurnar, 

bókasöfnin eigi hvorki né hafi yfirráð yfir rafbókunum. Fleischer (2011) heldur því 
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fram að bókasöfnin þurfi að fara aðrar leiðir og byrja á því að hætta að einblína á að 

hlutverk þeirra sé að dreifa bókum. Almenningsbókasafnið eigi að verða staður þar 

sem mismunandi miðlar mætast, að þar verði hægt að hafa sýningar og fyrirlestra 

jafnframt því að veittur sé aðgangur að tækjum eins og tölvum, prenturum og 

ljósritunarvélum auk netaðgangs. Þetta geri almenningsbókasafnið einstakt og jafnvel 

þó svo að gott væri að geta einnig boðið upp á rafbækur standi hvorki 

almenningsbókasöfnin né falli með því. Mikilvægast sé að almenningsbókasöfnin 

bjóði upp á óhlutdrægar kynningar á bókmenntum sem notendur geta ekki fengið 

annars staðar. Í dag býður til dæmis Google upp á notendastýrða leit, notendur fá ekki 

sömu leitarniðurstöðu þó svo að notað sé sama leitarorð. Netverslanir með bækur 

ráðleggja notendum hvaða bækur þeir eigi að kaupa byggt á fyrri kaupum og svo 

framvegis. Í því umhverfi sé almenningsbókasafnið einstakt og veiti notendum 

mikilvæga og óhlutdræga þjónustu (Fleischer, 2011). 

En er rafbók í raun bók? Þetta kann að virðast fræðileg spurning og lítið 

hagnýt. Staðreyndin er þó sú að fyrir bókasöfn, bókaútgefendur og rithöfunda er þetta 

grundvallaratriði. Til þess að skoða hlutverk almenningsbókasafna og reyna að 

komast að því hvort útlán á rafbókum sé í þeirra verkahring, líkt og útlán á 

pappírsbókum, er nærtækast að skoða íslensk lög um starfsemi almenningsbókasafna. 

Samkvæmt 1. grein laga um almenningsbókasöfn er öllum sveitafélögum skylt að 

halda úti þjónustu almenningsbókasafna. 

 

1.gr. Hlutverk þeirra [almenningsbókasafna] er að veita fólki, bæði 
börnum og fullorðnum, greiðan aðgang að fjölbreyttum bókakosti og 
öðrum miðlunargögnum, þar á meðal tölvubúnaði og upplýsingum á 
tölvutæku formi. Þau skulu efla frjálsan og óheftan aðgang almennings 
að upplýsingum og þekkingarmiðlum. Söfnin skulu hvert á sínu 
þjónustusvæði kappkosta að vera menningarstarfi og atvinnulífi til 
styrktar og hafa tiltækar upplýsingar fyrir almenning um opinberar 
stofnanir og þjónustu. Markmið þeirra skal vera að efla íslenska tungu, 
stuðla að símenntun og örva lestraráhuga. 
Allir landsmenn skulu eiga kost á að njóta þjónustu 
almenningsbókasafna. Er öllum sveitarfélögum skylt að standa að 
slíkri þjónustu í samræmi við þessi lög (lög um almenningsbókasöfn 
nr. 36/1997). 
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Í lögunum er tekið fram að hlutverk almenningsbókasafna sé að veita almenningi 

greiðan aðgang að bókakosti og öðrum miðlunargögnum, þar með talið upplýsingum 

á tölvutæku formi. Þarna er ekki sérstaklega tekið fram að um rafbækur sé að ræða. 

Hins vegar má draga þá ályktun, að þegar talað sé um bókakost og önnur 

miðlunargögn, falli rafbækur undir það. Á haustþingi 2012 var lagt fram frumvarp til 

nýrra heildarlaga sem taka til allra gerða bókasafna og er það enn til meðferðar á 

Alþingi. Í frumvarpinu kemur fram í 6. grein að sameiginlegt markmið bókasafna sé 

að veita aðgang að fjölbreyttu safnefni og upplýsingum á mismunandi formi 

(Frumvarp til bókasafnalaga). Í frumvarpinu er því aðeins talað um safnefni og 

upplýsingar á mismunandi formi en formin ekki tiltekin. Á ráðstefnu Landskerfa árið 

2011 lagði þáverandi formaður Upplýsingar, félags bókasafns- og 

upplýsingafræðinga, Hrafnhildur Hreinsdóttir, ríka áherslu á mikilvægi þess að 

íslensk bókasöfn fengju aðgang að rafbókum til útláns á eftirfarandi forsendum, „bók 

er bók, sama á hvaða formi hún er“ (Hrafnhildur Hreinsdóttir, 2011). 

Þó svo að flestir bókasafns- og upplýsingafræðingar séu á þeirri skoðun að 

meðal hlutverka bókasafna séu rafbókaútlán, er farið að bera á þreytu meðal 

starfsfólks þeirra bókasafna sem undanfarin ár hafa glímt við rafbókavæðingu á 

söfnum sínum. Samningsaðstaða bókasafnanna er hér um bil engin og erfitt reynist að 

finna rafbókunum farveg á bókasöfnunum sem hugnast öllum hagsmunaaðilum. 

Sumstaðar er deilan komin í svo mikinn hnút að bókasafns- og upplýsingafræðingar 

hafa stungið upp á því að hætta rafbókaútlánum þar til fundist hafa farsælar 

málalyktir. Þeir telja rafbókaþjónustu bókasafnanna vera of brokkgenga í því formi 

sem hún er nú (Polanka, 2012). 

3.1 Viðskiptalíkön fyrir rafbókaútlán bókasafna 
Til eru margar tegundir viðskiptalíkana fyrir útlán á rafrænum bókum á bókasöfnum. 

Nokkur þeirra eru algengust og notuð í Evrópu og í Bandríkjunum. Þau eru 

kauplíkanið, áskriftarlíkanið, lánþegalíkanið, útlánalíkanið og streymislíkanið. 

3.1.1 Kauplíkanið 
Kauplíkaninu svipar til hefðbundinnar aðferðar líkt og þegar bókasöfn kaupa inn 

prentaða bók. Bókasöfn kaupa rafbókartitil sem aðeins er lánaður til eins lánþega í 

einu. Til þess að lána fleiri eintök þarf bókasafnið að kaupa fleiri eintök af rafbókinni. 

Sumir dreifingaraðilar gefa hins vegar bókasöfnunum kost á að lána rafbókina í fleiri 
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eintökum gegn hærra gjaldi. Eitt afbrigði af þessu líkani gefur möguleika á að lána til 

margra lánþega samtímis en í staðinn er sett hámark á útlán á ári. Þegar útlánin ná 

þessu hámarki er ekki hægt að lána rafrænu bókina aftur fyrr en árinu lýkur. Þetta 

kauplíkan er til í mörgum mismunandi útgáfum og dæmi um slíkar rafbókaveitur eru 

OverDrive, ein stærsta rafbókaveitan fyrir bókasöfn í Bandaríkjunum, ebrary, 

MyiLibrary og EBSCO. Helsti kostur þessa líkans er að bókasöfn hafa stjórn og 

yfirsýn á kostnaðinum fyrir rafbækur. (American Library Association, 2012, Kungliga 

Biblioteket, 2011). 

3.1.2 Áskriftarlíkanið 
Með áskriftarlíkaninu greiðir bókasafnið viðkomandi rafbókaveitu ársgjald gegn 

aðgangi að rafbókartitlum hennar. Algengt er að þetta form sé notað fyrir rafræn 

tímarit. Skilmálarnir eru breytilegir eftir rekstraraðilum en oft er hægt að lána 

mörgum lántakendum samtímis sama rafbókartitilinn án aukagjalds. Algengt er að 

bókasafnið greiði ársgjald byggt á áætluðum fjölda lánþega bókasafnsins. Dæmi um 

rafbókaveitur sem bjóða upp á áskriftarlíkanið eru ebrary, MyiLibrary og EBSCO. 

Helstu kostir áskriftarlíkansins er að bókasafnið þarf ekki að kaupa titla án þess að 

vita hver eftirspurnin eftir þeim verður. Það hentar því vel fyrir kennslubækur, 

lagasöfn, orðasöfn og ferðahandbækur sem smám saman verða úreltar. Annar kostur 

er að samið er um verð fyrir árið í heild og að bókartitlum er bætt í grunninn á því ári. 

Galli er hins vegar að bókasöfnin stjórna því ekki hvaða titlar eru í boði, hverjir bætast 

við eða eru teknir úr grunninum á samningstímanum (Kungliga Biblioteket, 2011). 

3.1.3 Lánþegalíkanið 
Lánþegalíkanið eða notendastýrð kaup (e. Patron Driven Acquisition – PDA) hefur 

aðallega verið vinsælt á engilsaxneskum markaði. Líkanið byggist á því að lánþegar 

fá aðgang að gagnagrunni þar sem þeir leita að titlum til útláns. Þegar lánþegi virkjar 

lánið fær bókasafnið boð um það og getur valið milli þess að kaupa inn titilinn eða fá 

hann í skammtímalán. Þetta líkan er oftast notað með öðrum líkönum. Það er í boði 

hjá rafbókaveitunum ebrary, MyiLibrary, EBL, OverDrive og EBSCO. Kostirnir eru 

að mestu leyti þeir sömu og við kauplíkanið, það er að segja að bókasöfnin hafa stjórn 

á og yfirsýn yfir kostnaðinum við rafbækur, auk þess sem það minnkar líkurnar á því 

að bókasöfn kaupi inn bækur sem eru ekki teknar að láni (Kungliga Biblioteket, 

2011). 
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3.1.4 Útlánalíkanið 
Þetta líkan leyfir ótakmarkaðan fjölda útlána á rafbókum samtímis og bókasafnið 

borgar ákveðna upphæð fyrir hvert útlán. Fyrir rafbækur með litla eftirspurn er þetta 

líkan því gott þar sem bókasafnið þarf ekki að huga að vinsældum bókatitla við 

innkaup. Innkaupakostnaðurinn er enginn og þarf því ekki að velja og hafna rafbókum 

út frá áætluðum vinsældum. Ókostur þessa líkans er að vinsælustu bækurnar sem eru 

mikið lánaðar út eru bókasöfnunum dýrar. Elib rafbókaveitan sem þjónar sænskum 

bókasöfnum, notar útlánalíkanið (Kungliga Biblioteket, 2011). 

3.1.5 Streymislíkanið 
Spænska fyrirtækið 24Symbols.com hóf í júní 2011 rafbókaþjónustu sem er að mörgu 

leyti lík sænska Spotify sem streymir tónlist. Spotify býður upp á ókeypis streymi 

tónlistar en þá með auglýsingum. Einnig er hægt að greiða fyrir áskrift af tónlistinni 

sem er þá laus við auglýsingar. 24Symbols býður á svipaðan hátt upp á aðgang að 

þúsundum eldri klassískra rafbókartitla auk rafbóka frá smærri útgefendum. Þeir 

bjóða ekki enn upp á vinsælustu rafbækurnar frá stórum bókaútgefendum en standa í 

samningaviðræðum við þær bókaútgáfur. 24Symbols greiðir bókaútgefendum fyrir 

hverja síðu sem er lesin. Það gefur nýja möguleika á að halda utan um tölfræði 

bóklesturs, til dæmis hversu langan tíma það tekur lesanda að lesa bók og hvaða 

mynstur er í lestrarhegðun mismunandi notendahópa. Þetta líkan hefur þó einungis 

verið í boði fyrir kaupendur rafbóka, ekki fyrir bókasöfn (Kungliga Biblioteket, 

2011). 

3.2 Rafbækur á bókasöfnum í Bandaríkjunum 
Rafbókaþróunin er komin lengst í Bandaríkjunum þar sem markaðshlutdeild rafbóka 

er 25% (Wischenbart o.fl., 2012). Árið 2012 seldi Amazon 114 rafbækur fyrir hverjar 

100 prentaðar bækur. Um það bil helmingur bandarískra bókútgáfna gefur meira en 

75% bóka sinna einnig út sem rafbækur. Í október 2012 átti 31% Bandaríkjamanna 

lesbretti, sem eru helmingi fleiri en árið áður, og tveir þriðju hinna ætla að kaupa 

lesbretti innan tveggja ára (Silver, 2012). Samkvæmt Zickuh, Rainie, Purcell, Madden 

og Brenner (2012) hafa um það bil 20% fullorðinna Bandaríkjamanna lesið rafbók 

undanfarið ár. Meðallesandi las 24 rafbækur á síðastliðnum 12 mánuðum en lesendur 

prentaðra bóka lásu að meðaltali 15 bækur á sama tíma. Um 30% þeirra sem stunda 

rafbókalestur segjast lesa meira nú en áður. 54% lesenda prentaðra bóka kaupa 
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bækurnar sem þeir lesa en 61% rafbókalesenda. 48% lesenda sögðust hafa keypt 

síðustu bók sem þeir lásu en 14% fengið hana á bókasafni. Þegar lesendur voru 

spurðir hvar þeir byrjuðu leit sína að rafbók svöruðu 75% á vef rafbókaverslana en 

12% á vef bókasafna. Þrátt fyrir að yfir 75% almenningsbókasafna í Bandaríkjunum 

bjóði upp á rafbókaútlán veit meira en helmingur Bandaríkjamanna sem á 

bókasafnsskírteini ekki af þeirri þjónustu (Zickuh o.fl., 2012). Árið 2011 var gerð 

rannsókn sem sýndi að 50% bókasafnsgesta keyptu bók eftir höfunda sem þeir höfðu 

kynnst í gegnum lán á bókasafni (Cilip, 2012b). 

OverDrive er stærsta rafbókaveita bandarískra bókasafna og þjónar yfir 15 

þúsund bókasöfnum í Bandaríkjunum og í öðrum löndum. Önnur fyrirtæki hafa þó 

einnig verið að fóta sig á bandaríska markaðnum og má þar helst nefna netLibrary, 

Baker & Taylor, Ingram, M3 og fleiri (Coffman, 2012). Viðskiptalíkanið sem 

OverDrive notar fyrir bókasöfnin er kauplíkanið (American Library Association, 

2012).  
Bandarísk bókasöfn eru mjög stórir viðskiptavinir þarlendra bókaútgáfna. 

Bókasöfnin kaupa 10% af öllum útgefnum almennum bókum og 40% af öllum 

útgefnum barnabókum (Douglas County Libraries, e.d.). Bókaútgáfur í 

Bandaríkjunum hafa verið tregar til að bjóða bókasöfnunum rafbækur sínar til útláns 

og margar hverjar hafa boðið bókasöfnunum kjör sem þau eiga erfitt með að sætta sig 

við. Í október 2012 voru aðeins sex af 25 vinsælustu bókunum þann mánuðinn 

fáanlegar sem rafbækur á bandarískum almenningsbókasöfnum, nokkuð sem 

bókasöfnin eru afar ósátt við (Hoffelder, 2012b). Í Bandríkjunum eru sex stærstu 

bókaútgáfurnar kallaðar „Hinar sex stóru” (e. The Big Six). Þetta eru Macmillan, 

Simon & Schuster, Penguin, HarperCollins, Random House og Hachette Book Group. 

Macmillian hefur ekki boðið rafbækur sínar til útláns á bókasöfnum hingað til. 

Í september 2012 tilkynnti bókaútgáfan hins vegar að hún væri á lokastigi 

tilraunaverkefnis fyrir rafbókaútlán til bókasafna og ætlar að kynna lausnina innan 

skamms (Enis, 2012). 

Simon & Schuster bjóða ekki bókasöfnum rafbækur sínar til kaups og hafa 

ekki tilkynnt um að nein breyting verði þar á. Þeir segjast enn ekki hafa fundið 

viðskiptalíkan fyrir bókasöfnin sem verndar hagsmuni rithöfunda á þeirra vegum 

nægileg vel (Besen og Kirby, 2012). 

Í febrúar 2011 sleit Penguin samningi sínum við OverDrive og sama ár hætti 

Penguin að selja nýjar rafbækur til bókasafna en söfnin höfðu áfram aðgang að eldri 
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rafbókartitlum sem þau höfðu þegar keypt af Penguin. Í október 2012 hóf Penguin 

tilraunaverkefni á streymi rafbóka á New York (e. New York Public Library) og 

Brooklyn (e. Brooklyn Public Library) bókasöfnunum í gegnum 3M rafbókaveituna. 

Bókasöfnin tvö geta keypt rafbókartitla frá Penguin í gegnum 3M til eins árs með 

endurnýjunarákvæðum. Nýir rafbókartitlar verða þó ekki í boði fyrir bókasöfnin fyrr 

en sex mánuðum eftir útgáfu. Ef þessi tilraun gengur vel áætlar Penguin að bjóða 

öðrum bókasöfnum sömu kjör eftir um það bil eitt ár (Hoffelder, 2012a; Kelley, 

2012a). 

Rafbækur frá HarperCollins eru í boði fyrir bókasöfn til innkaupa. En í febrúar 

árið 2011 ákvað HarperCollins að bókasöfnin gætu aðeins lánað út hverja rafbók 26 

sinnum, eftir það þurfa þau að kaupa nýja rafbók. Þessi ákvörðun olli mikilli úlfúð 

meðal bókasafnanna. Mörg bókasöfn ákváðu í framhaldinu að sniðganga rafbækur frá 

HarperCollins (Hadro, 2011). Nú hafa allmörg bókasöfn sætt sig við höftin og hafið 

aftur rafbókaviðskipti við HarperCollins. Sú ákvörðun er meðal annars byggð á að 

mikil vöntun er á rafbókum á bókasöfnunum og að höftin virðast ekki hamla 

bókasöfnunum mikið. Til dæmis hefur borgarbókasafn New York (e. New York 

Public Library) yfir 5000 rafbókartitla frá HarperCollins í sínu safni. Ári eftir að 

höftin voru lögð á hafði safnið ekki náð hámarks útlánafjölda þrátt fyrir að 

rafbókaútlán hefðu almennt aukist mikið (Kelley, 2012a). 

Random House hefur hingað til selt bókasöfnum rafbækur á markaðsverði, 

það er bókasöfnin hafa greitt sama verð fyrir rafbækur og almennir kaupendur. 

Sumarið 2012 ákvað Random house að hækka innkaupsverð bókasafnanna afar mikið. 

Sumir rafbókartitlar hækkuðu um allt að 300%. Þessi verðhækkun olli mikilli óánægju 

hjá bókasöfnunum (Kelley, 2012a). 

Hachette bauð aðeins gamlar rafbækur til útláns hjá bókasöfnunum. Vorið 

2012 féllst Hachette loks á að bjóða bókasöfnunum nýja titla til útláns en í kjölfarið 

hækkuðu þeir verðið á rafbókum til bókasafnanna um 100% – nokkuð sem olli 

bókasöfnunum miklum vonbrigðum (Goldberg, 2012). 

Þar til árið 2011 gátu eigendur Kindle ekki fengið lánaðar rafbækur á 

bandarískum almenningsbókasöfnum þar sem rafbækurnar komu ekki á AZW-

forminu sem Kindle les. En í september 2011 opnaði Amazon þjónustu sína fyrir 

almenningsbókasöfn og þar með var hægt að fá lánaðar rafbækur fyrir Kindle (Mello, 

2011). Þegar lánþegi velur sér rafbók til útláns í gegnum heimasíðu 

almenningsbókasafnsins er í boði að velja rafbókina á Kindle-formi. Þegar lánþeginn 



	   33	  

velur þann möguleika er honum hins vegar beint út af heimasíðu bókasafnsins á 

heimasíðu Amazon. Þar þarf hann að skrá sig inn á Amazon reikning sinn til þess að 

fá rafbókina lánaða. Því næst fær lánþeginn tölvupóst með staðfestingu á láninu og 

þar er honum bent á að hann geti keypt bókina í gegnum Amazon með því að smella á 

„kaupa-“ hnapp (Mello, 2011). Margir bókasafns- og upplýsingafræðingar eru afar 

ósáttir við þetta fyrirkomulag og telja það vera í hrópandi ósamræmi við hlutverk 

almenningsbókasafnanna. Þeirra hlutverk sé að efla frjálsan og óheftan aðgang 

almennings að upplýsingum og þekkingarmiðlum. En á þennan hátt séu 

almenningsbókasöfnin að beina lánþegum sínum til ákveðins fyrirtækis og stuðla 

þannig að hlutdrægni og ófrjálsræði. Sömuleiðis hefur verið gagnrýnt að með þessum 

hætti fái einkafyrirtæki upplýsingar um lánþega og lánaskrár þeirra og slíkt sé brot á 

friðhelgi viðskiptavina almenningsbókasafna (Kelley, 2011b). 

Líkt og á flestum bókasöfnum um allan heim eru rafbækur á bandarískum 

bókasöfnum með afritunarvörnum. Flestar bókaútgáfur í Bandaríkjunum selja bækur 

sínar einnig með afritunarvörnum en undanfarið hefur borið á því að þær hafi fallið 

frá slíkum vörnum. Bókaútgáfurnar Tor & Forge Books, Osprey Publishing, F+W 

Media og O’Reilly Media eru í þeim hópi, en það á þó einungis við seldar rafbækur, 

þær sem fengnar eru að láni á bókasöfnum eru enn með afritunarvarnir. Nokkrar 

rafbókaveitur hafa verið að prófa sig áfram með streymislausnir fyrir bókasöfn. Þegar 

notað er streymi eru afritunarvarnir óþarfar þar sem rafbókunum er ekki hlaðið niður í 

tölvur og rafbókalesara notendanna (Kelley, 2012b). 

Þó svo að OverDrive hafi undirtökin á bandarískum markaði hafa aðrar 

rafbókaveitur verið að sækja í sig veðrið. 3M býður upp á streymislausnir sem hafa 

hugnast mörgum bókaútgáfum vel. Penguin-bókaútgáfan sleit til dæmis samstarfi sínu 

við OverDrive og hóf samstarf við 3M um streymi á rafbókum sínum fyrir bókasöfn 

(Hoffelder, 2012; Kelley, 2012a; „Literary labours lent”, 2012). 

Borgarbókasafnið í Kansas (e. Kansas City Public Library) var ósátt við kjörin 

sem OverDrive bauð þeim og ákvað að beina viðskiptum sínum til rafbókaveitunnar 

3M. Bókasafnið taldi eðlilegt að það gæti tekið með sér til 3M þær rafbækur sem 

safnið hafði keypt af OverDrive. OverDrive neitaði því með þeim rökum að 

bókasafnið hefði aðeins keypt rétt til afrita af rafbókunum, ekki rafbækurnar sjálfar. 

Borgarbókavörður Kansas, Jo Budler, höfðaði mál á hendur OverDrive sökum þessa. 

Hún vann málið fyrir hönd bókasafnsins og fékk þar með að flytja rafbækurnar sem 

bókasafnið hafði keypt í gegnum OverDrive til rafbókaveitunnar 3M. Þótti þetta mál 
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fordæmisgefandi í baráttu bókasafnanna um yfirráðarétt yfir keyptum rafbókum 

(Kelley, 2011a). 

Bandarísku bókasöfnin hafa reynt að finna farveg fyrir rafbækur á söfnum 

sínum en eru háð kjörum og skilmálum bókaútgefenda og rafbókaveita. Sum bókasöfn 

hafa reynt að fara aðrar leiðir þegar kemur að rafbókum, leiðir sem gera þeim sjálfum 

kleift að hafa töglin og hagldirnar í stað þess að þurfa að lúta misgóðum skilmálum 

bókaútgáfnanna. Almenningsbókasafnið í Douglas County er eitt þeirra og lausnir 

þess hafa vakið athygli í bókasafnsheiminum. Þeir fundu 12 óháða bókaútgefendur og 

keyptu af þeim yfir 7.000 rafbókartitla. Þetta eru rafbækur sem bókasafnið kaupir til 

eignar, þar með verður bókasafnið sín eigin rafbókaveita. Þetta viðskiptalíkan hefur 

verið kennt við Douglas County bókasafnið og hafa þegar hundruð annarra bókasafna 

í Bandaríkjunum tekið upp sambærileg viðskiptalíkön fyrir söfn sín og stöðugt bætast 

fleiri í hópinn (Douglas County Libraries, e.d.). 

3.3 Rafbækur á bókasöfnum í Bretlandi 
Rafbókavæðingin í Bretlandi er að mörgu leyti lík rafbókavæðingunni í 

Bandaríkjunum þar sem löndin heyra undir sama málsamfélag. Bretar meta það sem 

svo að þeir séu um það bil einu til tveimur árum á eftir Bandríkjunum í 

rafbókavæðingunni. Rafbókasala var 12.9% af heildarbókasölu á Bretlandi frá janúar 

til júní árið 2012. Þriðjungur Breta telur líklegt að hann kaupi rafbókalesara á næstu 

sex mánuðum. Sala á rafbókalesurum í Bretlandi þrefaldaðist á milli áranna 2011 og 

2012. Af 151 breskum almenningsbókasöfnum bjóða 107 þeirra, eða 71%, upp á 

rafbækur til útláns. Rafbókaveitur fyrir bresk almenningsbókasöfn eru meðal annars 

OverDrive, ebrary, NetLibrary en OverDrive er sú rafbókaveita sem er langmest 

notuð. (Cilip, 2012a).  

Rithöfundasamband Bretlands segist eindregið þeirrar skoðunar að útlán 

rafbóka sé hvorki nauðsynlegur né ómissandi þáttur í starfsemi 

almenningsbókasafnanna. Bókaútgefendur taka undir þetta og hafa lýst yfir áhyggjum 

sínum yfir því að rafbókaútlán almenningsbókasafnanna leiði af sér að enginn kaupi 

rafbók. Bresku bókasöfnin vísa þessari röksemd til föðurhúsanna og benda á að 

rannsóknir sýni að lánþegar þeirra kaupi fleiri bækur en aðrir (Baddeley, 2012). 

Jafnframt segja þau að ekkert bendi til þess samkvæmt rannsóknum að rafbókum af 

bókasöfnum sé deilt ólöglega (Cilip, 2012b). Deilu bókaútgefenda og bókasafnanna 

var vísað til menningarmálaráðherra Bretlands vorið 2012 sem í kjölfarið skipaði 



	   35	  

nefnd, með fulltrúum allra hagsmunaaðila, sem á að koma með tillögur um hvernig 

best sé að haga fyrirkomulagi á útlánum rafbóka. Nefndin mun meðal annars skoða 

hver sé ávinningurinn af rafbókalánum, hvar rafbókaútlán standi í dag, hvaða 

hindranir séu í veginum og hver eftirspurnin verði í framtíðinni. Að auki mun nefndin 

kanna hvaða útlánalíkön séu í boði fyrir rafbækur á bókasöfnum og hvernig greiðslum 

skuli háttað til útgefenda og höfunda. Að lokum mun nefndin skoða hvaða ófyrirséð 

langtímaáhrif rafbókalán gætu haft á bókasöfnin. Nefndin hefur meðal annars leitað til 

almennings um álit og tillögur um málefnið. Niðurstöðu er að vænta í byrjun árs 2013 

(DCMS, 2012). 

 Félag bókasafns- og upplýsingafræðinga í Bretlandi (e. Cilip) (2012b) hefur 

skráð hvaða áskorunum bresku bókasöfnin mæta vegna rafbókavæðingarinnar. Þær 

voru meðal annars þessar: 

 

• Starfsemi sem bókasöfnin stýrðu áður algjörlega sjálf er nú háð samningum 

við bókaútgefendur og/eða dreifingaraðila. Í fyrsta sinn eru starfsemi 

bókasafnanna settar hömlur og þeim er ekki frjálst að bjóða notendum sínum 

hvaða efni sem er. 

• Rafbækur koma í mismunandi textaskrám og virka fyrir mismunandi 

rafbókalesara. Þetta getur valdið vandræðum við útlán á rafbókum.  

• Núna eru yfir 200 rafbókaveitur í Bretlandi. Væri hægt að hafa bara eina 

rafbókaveitu á landsvísu? 

• Samkvæmt breskum bókasafnslögum má ekki taka gjald fyrir útlán á 

prentuðum texta svo lengi sem hann er á formi sem ekki þarfnast raftækja til 

aflesturs. Augljóslega þarf raftæki til lestrar á rafbókum og samkvæmt lögum 

má því innheimta gjöld fyrir útlán á rafbókum. Það vekur því upp spurninguna 

hvort rafbókaútlán skarast á við kjarnann í hlutverki bókasafna, að tryggja 

frjálsan aðgang að upplýsingum fyrir alla. 

• Bókasöfnin eru komin í samkeppni við rafbókaveitur. Nokkrar rafbókasölur, 

til dæmis Amazon, hafa hafið rafbókaútlán samhliða rafbókasölu. 

• Í Bretlandi eru bækur og prentað efni undanþegin virðisaukaskatti en það á 

ekki við um rafbækur (Cilip, 2012b). 
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Næstu skref í átt að bættri rafbókavæðingu bresku bókasafnanna hafa verið tekin. 

Eins og fyrr var nefnt mun nefnd hagsmunaaðila skila af sér tillögum í upphafi árs 

2013 um hvernig best sé að haga fyrirkomulagi á útlánum rafbóka. Auk þess hefur 

rafbókahópur Félags forstöðumanna bókasafna (e. Society of Chief Librarians E-book 

Group) hafið samræður við bókaútgefendur um þróun rafbókamarkaðsins með tilliti 

til allra hagsmunaaðila (Cilip, 2012b). 

3.4 Rafbækur á bókasöfnum í Svíþjóð 
Rafbækur eru einna mest notaðar í Svíþjóð. Jarðvegurinn þar í landi er góður fyrir 

rafbækur þar sem netsala hefur lengi verið mikil auk þess sem bókaverð er frjálst 

(Söderling, 2009). Fyrirtækið Elib sér sænskum almenningsbókasöfnum fyrir 

rafbókum. Elib er leiðandi rafbókaveita á Norðurlöndunum og sinnir auk Svíþjóðar 

Noregi, Danmörku og Finnlandi. Elib var stofnað árið 2000 og eigendurnir eru 

bókaútgáfurnar Bonnierförlagen, Natur & Kultur, Norstedts förlagsgrupp og 

Piratförlaget. Elib framleiðir og dreifir meðal annars rafbókum, hljóðbókum á mp3 

formi auk hljóðbóka á streymisformi (Elib, e.d.). Elib reið á vaðið í byrjun árs 2010 

og varð þar með ein af þeim fyrstu í heiminum sem tók afritunarvarnir af rafbókum 

sínum og notar nú einungis rafræna vatnsmerkingu. Hins vegar eru rafbækur frá Elib 

sem fengnar eru að láni frá bókasöfnum með hefðbundnum afritunarvörnum (Greiff, 

2010). 

Elib notar útlánalíkanið fyrir rafbækur sínar. Á milli áranna 2009 og 2011 

jukust útlán rafbóka á sænskum almenningsbókasöfnum um 134%, úr 276.000 

eintökum í 647.000 eintök. Samtímis stóðu útlán prentaðra bóka í stað en þær voru 

84% af útlánunum (Ekström, 2012a). 

 Þegar útlánalíkanið var útfært árið 2000 reiknaði Elib út, í samráði við 

almenningsbókasöfnin, að kostnaður fyrir bókasafn af prentaðri bók væri 38 sænskar 

krónur. Því var ákveðið að bókasöfnin þyrftu að greiða Elib um helminginn af því eða 

20 sænskar krónur (tæpar 400 ÍSK. miðað við núverandi gengi) fyrir hvert útlán á 

rafbók (Elibs blogg, 2010a; Kungliga Biblioteket, 2011). Af þessum 20 krónum fara 

10 krónur til Elib og 10 krónur til útgefandans. Fyrir bókasöfnin er þetta mikill 

efnahagslegur óvissuþáttur þar sem ómögulegt er fyrir þau að vita fyrir fram hversu 

mörg útlán verða á rafbókum (Kungliga Biblioteket, 2011). Þetta ráku sænsku 

almenningsbókasöfnin sig harkalega á árið 2011. Í nóvember það ár gaf hin vinsæla 

sænska fótboltahetja, Zlatan Ibrahimovic, út ævisögu sína meðal annars á 
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rafbókaformi. Eftirspurnin eftir henni varð gríðarleg, á 14 dögum hafði hún verið 

fengin að láni þúsund sinnum á sænskum almenningsbókasöfnum, þar af voru 986 lán 

í rafbókaformi (Stockholms stadsbibliotek. 2011). Í nóvembermánuði einum árið 

2011 voru samtals 50 þúsund rafrænar bækur fengnar að láni af viðskiptavinum 

bókasafnanna. Það þýddi kostnað upp á eina milljón sænskar krónur (tæpar 20 

milljónir ÍSK. á núverandi gengi) í útgjöld fyrir bókasöfnin („Zlatan-boken”, 2011). 

Þessi samningur við Elib hefur því verið sænsku almenningsbókasöfnunum afar 

þungur ljár í þúfu. Bent hefur verið á að samningurinn hafi verið gerður árið 2000 

þegar rafbókavæðingin var lítil sem engin og hafi því lítil áhrif haft á bókasöfnin á 

þeim tíma. Í dag geri samningurinn hins vegar það að verkum að bókasöfnin þurfi að 

draga rafbókalán verulega saman eða jafnvel hætta þeim alveg („Zlatan-boken”, 

2011).  

Þó svo að 20 sænskar krónur fyrir hverja rafbók sé há upphæð fyrir sænsk 

almenningsbókasöfn að greiða finnst bókaútgefendum það vera lág upphæð að fá. Ef 

ekki væri fyrir bókasöfnin, gætu þeir selt sömu bókina og þannig fengið um það bil tíu 

sinnum hærra verð fyrir hana. Þegar tölur um rafbókaútlán í gegnum Elib eru bornar 

saman við tölur yfir keyptar rafbækur kemur í ljós að mikil aukning hefur verið á 

útlánum rafbóka síðan árið 2010 en að sama skapi eykst sala rafbóka hægt miðað við 

útlánin. Í mars 2012 lánuðu og seldu Elib samtals 71.593 rafbækur en þar af voru 

einungis tæp 11% seldar rafbækur á meðan rúm 89% voru teknar að láni á 

bókasöfnum (Facht, 2012). Mynd 1 sýnir þessa þróun. 
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Mánaðarleg dreifing Elib á rafbókum til verslana (rautt) og bókasafna (grænt), 

tímabilið: janúar 2010 - mars 2012 

 
Mynd 1: Mánaðarleg rafbókadreifing Elib til verslana og bókasafna (Facht, 

2012, s.5) 

 

Í byrjun árs 2012 tóku sænskar bókaútgáfur að bregðast við þessari þróun með 

því að seinka því að selja nýjar rafbækur til bókasafnanna. Í því felst að nýútkomnar 

rafbækur eru ekki í boði til útláns á bókasöfnum fyrr en um það bil þremur til fjórum 

mánuðum eftir að þær koma út eða jafnvel seinna. Þessar reglur þýddu í september 

2012 að 27,5% af rafbókum á vegum Elib, eða 2000 titlar, voru ekki í boði fyrir 

almenningsbókasöfnin (Stockholms stadsbibliotek, 2012b). Þrátt fyrir þetta telur Elib 

að bókasöfnin dragi hvorki úr né skemmi fyrir sölu á rafbókum heldur þvert á móti að 

bókasafnið sé mikilvægur kostur fyrir notendur rafbóka til að prófa sig áfram. 

Jafnframt hafi bókaútgáfur prófað að loka fyrir möguleika á rafbókaútlánum á bókum 

sínum og komist að því að það hafði engin áhrif á sölutölurnar (Elbis blogg, 2010b).  

Útlánalíkanið virðist hvorki virka vel fyrir bókaútgáfurnar, bókasöfnin né 

viðskiptavini bókasafnanna í Svíþjóð. Félag sænskra bókasafna (e. Svensk 

Biblioteksförening) er sérstaklega ósátt við að Elib stjórni því hvaða rafbókartitlar séu 

í boði fyrir bókasöfnin og hvenær þeir séu í boði. Eftir að Elib tók upp á því að seinka 

sölu rafbóka til bókasafna hóf Félag sænskra bókasafna samningaviðræður við Elib 

um dreifingu rafbóka til bókasafnanna. Í maí 2012 sleit félagið hins vegar 
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samningaviðræðunum á þeim forsendum að alla samstöðu og sameiginlega sýn skorti 

hjá samningsaðilunum tveimur. Í kjölfarið hratt Félag sænskra bókasafna af stað 

herferð þar sem núverandi fyrirkomulag á útlánum rafbóka var gagnrýnt harðlega og 

félagið vísaði deilunni til stjórnvalda (Svensk Biblioteksförening, 2012b). Meðal 

annars birti félagið heilsíðuauglýsingu í stærstu dagblöðum Svíþjóðar, sjá mynd 2. 

 

 

Mynd 2: Auglýsing Félags sænskra bókasafna (Svensk Biblioteksförening, 

2012b). 

Texti auglýsingarinnar er eftirfarandi: 

 

Heilsaðu nýja bókasafnsfræðingnum þínum:  
Það á sér stað hljóðlát uppreisn á almenningsbókasöfnunum okkar. Fyrir 
ekki löngu síðan voru bókasöfnin sjálfstæð og óháð. Þau höfðu frelsi til 
að velja, kaupa inn og mæla með öllum þeim prentuðu bókum sem til 
voru.  
Svo komu rafbækurnar …. Fyrir bókasöfnin þýddi þetta: sama efni, nýtt 
frábært miðlunarform. Nú væri hægt að miðla lestri og þekkingu til enn 
fleiri. Með hjálp tölva, lesbretta og snjallsíma fyndust nýir lesendur, 
jafnvel meðal þeirra sem aldrei áður hefðu lesið heila prentaða bók. Fyrir 
stóra bókaútgefendur þýddi þetta: ógn og tækifæri. Rafbókin gefur af sér 
ágætan gróða að því tilskyldu að möguleikum bókasafna til óháðs bókavals 
og innkaupa á rafbókum verði rutt úr veginum. Þegar kröfum stóru 
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bókaútgáfnanna er stillt upp á móti skyldum bókasafnanna verður 
niðurstaðan vonbrigði. Með sínum eigin einokunardreifingaraðila, Elib, 
stjórna stóru bókaútgáfurnar í dag – ekki bókasöfnin – hvaða rafbækur eru 
í boði fyrir bókasöfnin og hvenær þau fá rafbækurnar. Þetta þýðir að sá 
sem vill fá lánaða rafbók á bókasafni þarf að bíða þolinmóður í marga 
mánuði þar til bókin hefur fallið niður vinsældarlistann, ef útgefendur 
munu yfir höfuð bjóða upp á rafbókina til láns. Nýja bókasafnsfræðingnum 
þínum líkar betur við peninga en bækur og hann á stóra bókaútgáfu. Er það 
svona sem við viljum hafa þetta? Hvað segja ábyrgir stjórnmálamenn 
(Svensk Biblioteksförening, 2012)? 
 

Samkvæmt Ekström (2012b) olli auglýsingin uppnámi í Félagi sænskra 

bókaútgefenda. Meðlimir félagsins töldu að Félag sænskra bókasafna ræki nánast 

hatursáróður gegn sér. Félagið benti á að það væri ekki vænlegt til árangurs í 

samningaviðræðum að lýsa viðsemjendum sínum á þennan máta, slíkt væri afar 

móðgandi. Það væri staðreynd að rafbækur kostuðu peninga líkt og aðrar bækur. 

Útgefendur þénuðu aðeins, og það hóflega, í stuttan tíma af nýútgefnum bókum. 

Síðan yrðu bækurnar alltof ódýrar á kilju-, hljóðbóka- og rafbókaformi. Auk þess sem 

níu af hverjum tíu bókum væru fengnar að láni á bókasöfnum en aðeins ein af tíu væri 

keypt. Jafnframt benti félagið á að þar sem virðisaukaskattur af prentuðum bókum í 

Svíþjóð væri 6% en 25% af rafbókum væru 20 sænskar krónur hóflegt verð fyrir 

bókasöfn að greiða fyrir hvert útlán af rafbók. Lægri upphæð þýddi tap fyrir 

bókaútgáfurnar. Enn væri markaðurinn lítill fyrir rafbækur og bókaútgáfurnar yrðu að 

fá tækifæri til að byggja hann upp. Hver vildi kaupa rafbók þegar hægt væri að fá 

hana lánaða hér um bil ókeypis (Ekström, 2012b)? Svensk Biblioteksförening (2012b) 

segir að rafbókamálefnið snúist um að verja grundvallarhlutverk 

almenningsbókasafnanna. Það sé að tryggja öllum í samfélaginu möguleika og 

aðstæður til þess að afla sér upplýsinga og dreifa þeim með aðstoð hvaða miðla sem 

er. Með rafbókum opnist fleiri möguleikar til að auka lestur og ná til nýrra lesenda 

sem bókasöfnin hafi áður átt erfitt með að ná til. Aðgangur að rafbókum snúist því 

ekki eingöngu um frelsi lánþega til að velja sér bókaform. Heldur snúist hann um 

kjarnann í starfsemi bókasafnanna, að stuðla að auknum lestri auk þess að veita 

borgurum aðgang að upplýsingum. Jafnframt bendir félagið á að núverandi 

greiðslufyrirkomulag fyrir rafbækur á bókasöfnum sé barn síns tíma og löngu 

tímabært að breyta því. 

Félag sænskra bókasafna lagði fram tillögu að nýju viðskiptalíkani fyrir 
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rafbækur á bókasöfnum í október 2012 sem er meira í ætt við áskriftarlíkanið. Þar 

kemur fram að bókasöfnin séu sammála um að það verði að vera einhver takmörkun 

þegar kemur að útlánum rafbóka. Tillaga félagsins er eftirfarandi: Að bókasöfn þurfi 

ekki að bíða eftir nýjum rafbókum. Notað verði einhvers konar útlánalíkan til að byrja 

með þar sem takmörkunin verði í formi dýrari rafbóka fyrir bókasöfnin á meðan þær 

eru nýjar en þær verði svo ódýrari með tímanum. Síðan færist rafbækurnar yfir í 

áskriftarlíkanið og bókasafnið greiði þá viðkomandi rafbókaveitu ársgjald gegn 

aðgangi að eldri rafbókartitlum. Að auki bendir félagið á að það sé mikil þörf á að 

rafvæða eldri bókakost. Það vill að landsbókasafninu verði gert kleift að þróa 

bókasafnsskrá á landsvísu fyrir rafrænt efni sem hægt sé að miðla til landsmanna og 

bendir á að slík skref hafi þegar verið tekin í Noregi og Frakklandi (Svensk 

Biblioteksföreningen, 2012b). 

Sumarið 2012 framkvæmdi Borgarbókasafn Stokkhólms stóra rafbókakönnun 

meðal lánþega sinna. Rannsóknin sýndi að 21% lánþega bókasafnsins fékk sér 

bókasafnskort eingöngu í þeim tilgangi að fá lánaðar rafbækur af safninu. Flestir í 

þeim hópi eru karlmenn eða 63%. Í hópi þeirra lánþega sem fengu reglulega lánaðar 

rafbækur af bókasafninu, fengu sjö af tíu fleiri rafbækur lánaðar nú en hálfu ári áður 

(Stockholms stadsbibliotek, 2012a). Þó svo að lánþegar hafi almennt verið ánægðir 

með rafbókaþjónustu bókasafnanna bar hæst á kvörtunum yfir tvennu samkvæmt 

Stockholms stadsbibliotek (2012a). Annars vegar var óánægja með lítið úrval rafbóka 

á bókasafninu. Þrír af hverjum fjórum lánþegum sögðust myndu taka fleiri rafbækur 

að láni ef úrvalið væri betra. Hins vegar var mikil óánægja með biðtíma eftir nýjum 

rafbókum. Einn lánþegi sagðist vera tilbúinn að greiða sérstakt gjald fyrir að fá 

rafbækur lánaðar gegn því að fá strax aðgang að nýjum titlum á rafbókaformi. Annar 

taldi að bókaútgefendur öfluðu sér óvinsælda meðal almennings með 

rafbókabiðtímanum fyrir bókasöfnin, nokkuð sem gæti leitt af sér minni sölu á 

rafbókum. Einn af hverjum þremur lánþegum bókasafnsins sem fékk rafbækur lánaðar 

hafði líka keypt rafbækur á árinu. Margir sögðu að þeir myndu kaupa fleiri rafbækur í 

framtíðinni ef þær yrðu ódýrari. Í rannsókninni komu fram sterk tengsl milli tekna og 

rafbókakaupa. Þeir sem þénuðu meira en 600.000 sænskar krónur árlega, gátu vel 

hugsað sér að kaupa nýjar rafbækur sem ekki fengust að láni á bókasöfnum vegna 

biðtíma bókaútgáfnanna. Þeir viðskiptavinir bókasafnanna sem voru með 200.000 

sænskar krónur eða minna í árstekjur keyptu hvorki eða gátu hugsað sér að kaupa 

rafbækur. Margir keyptu góða bók eftir að þeir höfðu fengið hana lánaða (Stockholms 
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stadsbibliotek, 2012a). Bestu viðskiptavinir bókasafnanna virðast því oft líka vera 

bestu viðskiptavinir bókaútgáfnanna í Svíþjóð líkt og í Bandaríkjunum.  

Í Svíþjóð hefur Borgarbókasafnið (e. Stockholms Stadsbibliotek) verið að gera 

tilraunir til rafbókalausna. Stokkhólmsborg fékk í arf höfundarrétt af þekktum 

sænskum bókum sem voru orðnar ófáanlegar. Borgarbókasafnið rafbókavæddi þessar 

bækur og bauð prentun fyrir þá sem vildu. Þetta var gert milliliðalaust. Safnið hefur 

einnig í auknu mæli komið sjálft að rafbókaútgáfu. Safnið hefur líka snúið sér til 

bókaútgefenda og boðið þeim að rafbókavæða eldri bækur (e. backlist) án kostnaðar 

gegn því skilyrði að fá svo að lána þær út. Bókaútgefandinn getur þar fyrir utan gert 

það sem hann vill við rafbækurnar sjálfur. Á þennan hátt er eftir einhverju að slægjast 

fyrir bókaútgefendurna (Kungliga biblioteket, 2011). 
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4 Framkvæmd rannsóknar 
Í þessum kafla verður framkvæmd rannsóknarinnar lýst og skýrt frá markmiði hennar. 

Að auki verða rannsóknarspurningar tilgreindar ásamt rannsóknaraðferðum. Þá eru 

viðmælendur kynntir og aðgengi að þeim. Jafnframt verður gerð grein fyrir þeim 

aðferðum sem notaðar voru við greiningu á rannsóknargögnunum og hvernig 

gagnanna var aflað. Loks eru helstu takmarkanir rannsóknarinnar kynntar. 

4.1 Rannsóknarspurningar 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða rafbókavæðingu á Íslandi, hvar hún er stödd og 

hvaða áhrif hún muni hafa á almenningsbókasöfn og bókaútgefendur. Mikil bylting 

hefur orðið í rafbókavæðingu undanfarin ár. Þróunin er þó komin mjög mismunandi 

langt á veg í vestrænum löndum. Á Íslandi hefur rafbókavæðingin verið hæg fram að 

þessu en er núna að bresta á. Ófyrirséð er hvaða áhrif þessi bylting mun hafa á 

bókaútgáfu og almenningsbókasöfn á Íslandi. Ef litið er til nágrannalanda okkar hefur 

rafbókavæðingin haft ýmis vandamál í för með sér fyrir bókasöfnin sem erfitt virðist 

vera að finna lausn á. Hagsmunaaðilar á Íslandi eru flestir hverjir enn í sínu horni og 

því er mikilvægt að leiða saman mismunandi sjónarhorn allra þeirra sem koma að 

útgáfu og miðlun rafbóka. Það getur flýtt fyrir og gefið aukið hagræði þegar kemur að 

rafbókavæðingu almenningsbókasafna á Íslandi. 

 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar hafa verið settar fram: 

 

 Hvar stendur íslensk rafbókavæðing í dag? 

 Hvaða áskoranir bíða almenningsbókasafna á Íslandi í kjölfar 

rafbókavæðingarinnar? 

 Geta hagsmunir almenningsbókasafna og bókaútgefenda farið saman þegar 

kemur að rafbókum?  
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4.2 Rannsóknaraðferð 
Rannsókn þessi er eigindleg (e. qualitative), byggð á opnum viðtölum við sérfræðinga 

á sviði framleiðslu og dreifingar rafbóka til bæði kaups og útláns. Í eigindlegum 

rannsóknum er notuð aðleiðsla, það er dregin ályktun út frá hinu almenna til hins 

sérstaka. Raunveruleikinn er skoðaður og kenning er byggð á þeirri skoðun, farið er 

inn í gögnin, leitt að gögnunum. Rannsakandi heldur af stað með ákveðna hugmynd, 

safnar gögnum í samræmi við hana, vinnur úr þeim og kenning verður til. 

Rannsakandinn finnur þannig grundaða kenningu sem sprettur upp frá gögnunum 

(Taylor og Bogdan, 1998). 

Samkvæmt Taylor og Bogdan (1998) þarf rannsakandi að skilja viðfangsefni 

rannsóknarinnar út frá raunveruleika þátttakenda, reynslu þeirra og hugsunum. 

Markmiðið er ekki að setja fram algildan sannleika heldur að öðlast þekkingu og 

skilning á ákveðnu efnissviði þar sem þátttakandinn er virkur túlkandi veruleikans. 

Þeir benda jafnframt á að mikilvægt sé að rannsakandinn setji sjáfan sig til hliðar og 

láti ekki skoðanir sínar og þekkingu hafa áhrif á túlkunina á gögnunum.  

Algengasta aðferðin til að afla gagna í eigindlegum rannsóknum er með 

ítarlegum viðtölum þar sem rannsakandi spyr opinna spurninga. Brýnt er að 

sjónarmið, upplifun og reynsla viðmælenda fái að njóta sín án áhrifa rannsakandans. 

Með opnum spurningum geta viðmælendur svarað opinskátt og óþvingað með eigin 

orðum og lýsingum. Áríðandi er að viðmælandi treysti rannsakanda og að fulls 

trúnaðar sé gætt (Taylor og Bogdan, 1998). 

4.3 Aðferðir og framkvæmd 

4.3.1 Úrtak og aðgengi 
Viðmælendur mínir eru fengnir með hentugleikaúrtaki þar sem mér var bent á nokkra 

hugsanlega þátttakendur sem hafa innsýn og þekkingu um efnið. Einnig notaði ég 

veltiúrtak, þá bendir þátttakandi á annan einstakling sem gæti passað sem viðmælandi 

sem svo bendir síðan á annan og svo framvegis. Markmið mitt var að tala við annars 

vegar bókasafns- og upplýsingafræðinga starfandi á bókasöfnum sem höfðu þekkingu 

og innsýn í rafbókaheiminn. Hins vegar vildi ég taka viðtöl við bókaútgefendur, bæði 

starfandi hjá hefðbundum bókaútgáfum en líka hjá minni rafbókaútgáfum. Jafnframt 

tók ég viðtal við fulltrúa rithöfunda til þess að fá sýn rithöfunda á rafbókamálin. Allir 

sem ég setti mig í samband við tóku mér vel og viðmælendur mínir urðu sjö talsins. 
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Til þess að gæta trúnaðar við viðmælendur var nöfnum þeirra breytt. Ég valdi 

viðmælendur mína sérstaklega til að taka þátt í rannsókninni vegna starfa þeirra og 

fræðilegs bakgrunns og því er óhjákvæmilegt annað en að tilgreina hvaða starfi hver 

og einn gegnir. Þar með getur verið erfitt að koma í veg fyrir að einhverjir þeirra 

þekkist á fræðilegum bakgrunni sínum þar sem þessi fræðaheimur er lítill hér á landi. 

Ég gerði öllum viðmælendum grein fyrir að nafnleyndar þeirra yrði gætt en það gæti 

verið að þeir þekktust af svörum sínum og/eða vegna starfa sinna. Enginn viðmælenda 

hafði nokkuð við það að athuga og sögðu allir sem einn að það hindraði þá ekki til 

þátttöku í rannsókninni. 

 

Arnar Már Gunnarsson er framkvæmdastjóri bóka- og blaðaútgáfu. 

Einar Tryggvason er framkvæmdastjóri bókaútgáfunnar Yggdrasils. 

Guðmundur Rúnarsson er framkvæmdastjóri bókaútgáfu og í forsvari fyrir Félag 

íslenskra bókaútgefenda. 

Guðrún Sveinsdóttir er bókasafns- og upplýsingafræðingur og starfar á bókasafni 

sem býður upp á rafbækur. 

Haraldur Björnsson er bókasafns- og upplýsingafræðingur og rekur rafbókaverslun 

á Netinu. 

Kári Jónsson er bókasafns- og upplýsingafræðingur og safnstjóri á 

almenningsbókasafni. 

Sigrún Magnúsdóttir er í forsvari fyrir Rithöfundasambandið. 
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4.3.2 Gagnasöfnun 
Viðtölin fóru fram frá október 2011 fram í október 2012. Hvert viðtal tók um það bil 

30– 70 mínútur. Viðtölin voru tekin upp með upptökutæki með leyfi allra 

viðmælenda. Að viðtölum loknum voru þau afrituð orðrétt ásamt hugleiðingum 

mínum, að því búnu var viðtölunum eytt. Öll viðtölin áttu sér stað á vinnustöðum 

viðmælenda minna. Viðtalsspurningarnar breyttust í ferlinu eins og gert er ráð fyrir 

þegar notuð eru opin viðtöl. Viðtalsspurningarnar eru byggðar á fyrirfram ákveðnum 

viðtalspunktum, spyrjandi spyr opinna spurninga og gefur viðmælenda sínum svigrúm 

til að koma á framfæri skoðunum sínum og hugmyndum með eigin orðum. Með þessu 

móti fær viðmælandinn að tjá skoðanir sínar og fær frelsi til að draga hvað sem er inn 

í samræðurnar. Spurningar verða því ekki alltaf þær sömu heldur taka mið af 

þekkingu hvers og eins viðmælanda á viðfangsefninu.  

Ég lagði upp með ákveðinn viðtalsramma sem breyttist dálítið á meðan 

gagnaöflun stóð. Í upphafi ætlaði ég að skoða rafbókavæðingu almennt á Íslandi en 

eftir skráningu og greiningu á fyrstu tveimur viðtölunum sá ég hversu áhugavert og 

margbrotið málefni bókasafnanna og rafbóka var. Ég þrengdi því fljótlega efnistökin 

og rafbækur á bókasöfnum urðu miðpunktur rannsóknarinnar. Í ferlinu tók ég því út 

sumar spurningar sem ég lagði upp með í byrjun og setti inn nýjar sem voru 

markvissari á sviði bókasafna og rafbóka. Ég hóf viðtölin á því að spyrja viðmælendur 

um bakgrunn þeirra og fylgdi svo oftast þeirri spurningu eftir með fyrirspurn um 

þeirra eigin persónulegu reynslu af rafbókum. Í kjölfarið fóru flestir viðmælendur 

mínir sjálfir inn á það efni sem ég vildi spyrja þá um, án þess að ég þyrfti sérstaklega 

að beina þeim á þær brautir. Ég notaðist við viðtalsspurningarnar til viðmiðunar, 

fylgdist með og merkti við hvort svar væri þegar komið við þeim. Ef viðmælendur 

fóru langt út fyrir efnið gat ég gripið til spurninganna. Ég reyndi að hvetja 

viðmælendurna áfram með virkri hlustun og notaði eftirfylgnisspurningar eins og 

„hvernig þá?“, „hvað meinar þú með því?“, „hvers vegna?“ og svo framvegis. 

4.4 Úrvinnsla 
Ég skráði viðtölin niður fljótlega eftir að þau voru tekin. Samhliða skráningunni hóf 

ég strax gagnagreiningu á viðkomandi viðtali. Í hverju viðtali komu fram áhugaverð 

atriði sem ég gat notað í næsta viðtali. Ég hélt samhliða greiningarferlinu dagbók þar 

sem ég skráði hugleiðingar og minnispunkta um rannsóknina. Í hana skráði ég líka 

minnispunkta frá nokkrum ráðstefnum um rafbækur sem ég sótti á tímabilinu sem 
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rannsóknin var unnin. Ég las viðtölin yfir alloft, strikaði undir áhugaverð ummæli og 

skrifaði punkta á spássíuna. Ég reyndi þannig að fá heildræna mynd af gögnunum og 

hvernig ég gæti nýtt þau til þess að svara rannsóknaspurningum mínum.  

Því næst tók við kóðun. Aðallega er notast við þrenns konar kóðunaraðferðir. 

Með opinni kóðun (e. open coding) er leitast við að finna samstæður og andstæður í 

gögnunum og þegar kóðarnir eru flokkaðir mynda þeir mynstur eða þemu í 

gögnunum. Við opna kóðun er mikilvægt að flokka ekki fyrir fram heldur hafa opinn 

huga við lestur gagnanna. Með öxulkóðun (e. axial coding) eru kóðarnir, og þeir 

þættir sem koma fram í gögnunum, skoðaðir kerfisbundið til þess að finna samhengi 

og tengingar á milli þema og kóða. Þannig getur rannsakandi greint samhengi, orsök 

og áhrif í gögnunum. Með markvissri kóðun (e. selective coding) eru svo þemu og 

kóðar tengd í eina heild með því að fara yfir gögnin á ný. Þá eru gögnin lesin út frá 

þeim þemum sem valin voru í opinni kóðun, tilgáta, uppgötvun eða kenning þróast 

sem hægt er að máta við fyrirliggjandi kenningar eða smíðuð ný kenning (Bogdan og 

Biklen, 1998; Strauss og Corbin, 1998). 

4.5 Takmarkanir rannsóknarinnar og siðferðisleg álitamál 
Ein helsta takmörkun við rannsóknina var að efnið er svo nýtt og því lítið rannsakað. 

Rafbækur hafa verið mjög stutt á almenningsbókasöfnum og þróunin er afar hröð. Þær 

rannsóknir eða athuganir sem hafa verið gerðar verða því líka afar fljótt úreltar. Á 

meðan á rannsókn minni stóð urðu margar breytingar og nýtt efni kom fram daglega. 

Erfitt reyndist því að fá heildarmynd yfir efnið og það var áskorun að finna 

áreiðanlegar heimildir. Mestu innsýnina inn í rafbókaheiminn fékk ég í gegnum 

skýrslur, blaðagreinar, blogg og jafnvel orðaskipti bókasafns- og upplýsingafræðinga, 

bókaútgefenda og rafbókalesenda á félagslegum samskiptasíðum. Þar var púlsinn og 

oft fékk ég upplýsingar um nýjustu stöðu mála þaðan. Þá þekkingu gat ég notfært mér 

og leitað markvissara að áreiðanlegum heimildum um efnið.  

Viðtölin voru tekin á eins árs tímabili og margar breytingar áttu sér því stað frá 

því að fyrsta viðtalið var tekið þar til það síðasta var tekið. Ég þurfti því að hafa 

samband við viðmælandann í fyrsta viðtalinu með viðbótarspurningar þegar ég vann 

niðurstöðukaflann enda var þá rúmt ár liðið frá viðtalinu og margt hafði breyst á þeim 

tíma í rafbókaheiminum.  

Annað sem gæti fallið undir siðferðislegt álitamál er að 

bókaútgáfumarkaðurinn hér á landi er afar lítill. Því er mjög erfitt að gæta nafnleyndar 
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viðmælenda í rannsókninni. Ég tók það fram við alla viðmælendur að fyllstu 

nafnleyndar væri gætt en það væri möguleiki á að þeir þekktust á svörum sínum eða 

bakgrunni þar sem rannsóknin fer fram innan lítils faghóps þar sem margir þekkjast.  

Þessi rannsókn er unnin með eigindlegri aðferð og er smá í sniðum. Því er ekki 

hægt að alhæfa um niðurstöðurnar. Það sem kemur fram í niðurstöðunum er eingöngu 

sjónarmið þeirra aðila sem tóku þátt í rannsókninni. Ég vonast engu að síður til að 

rannsóknin veiti innsýn í hvernig staðan hér á landi er varðandi útgáfu og miðlun 

rafbóka. 
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5 Viðtöl 
Í þessum kafla kynni ég meginþemu í gögnunum sem gætu svarað 

rannsóknarspurningunum. Niðurstöðunum er skipt í fjóra yfirkafla, undir hverjum 

yfirkafla eru undirkaflar þar sem undirþemu koma fram. Fyrsti kaflinn fjallar um 

rafbækur og rafbókavæðingu. Undirkaflar eru meðal annars: afritunarvarnir, ólöglegt 

niðurhal, streymi og framtíð rafbóka. Annar kaflinn tengist bókaútgefendum þar sem 

undirkaflar skiptast meðal annars í upplifun þeirra og álit á rafbókum og 

rafbókavæðingu bókasafna. Þriðji kaflinn er um almenningsbókasöfn. Í 

undirköflunum er farið í hlutverk bókasafna, viðhorf til þeirra og lagaumgjörð, ásamt 

fleiri þáttum. Í fjórða kafla eru bókasöfn og rafbækur teknar fyrir og í undirköflum er 

meðal annars fjallað um hindranir og takmarkanir rafbóka á bókasöfnum auk 

viðskiptalíkana og hlutverk bókasafna í rafbókavæðingunni. 

5.1 Rafbækur og rafbókavæðing 

5.1.1 Skilgreining rafbóka 
Flestir viðmælendur mínir voru sammála um að rafbækur væru bara nýtt 

flutningsform á sama efni. Haraldur bendir á að rafbók sé ekki pappírsbók: 

[…] og þar sem fólk er alltaf að kvarta yfir að það sé ekki blað og sé 
ekki þetta, þetta er alveg rétt, þetta er ekki það sama. Þetta er annað. 
Þetta er ekkert verra, alls ekki verra. Stundum er það betra. Rafbókin 
er sem sagt, þú ert að upplifa sama textann og sömu sögurnar í 
hausnum á þér en hún er miklu staðlaðri, lestrarupplifunin er einhvern 
veginn rennur staðlaðri. Þetta hefur allt sama útlit (Haraldur).  

Arnar Már segir að rafbókin sé bara flutningsform á efni eða eins og hann orðar það: 

„alveg eins og kasetta er bara flutningsform á efni, diskur er flutningsform, þannig að 

þetta er bara nýtt form.“ 
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5.1.2 Tæki til lesturs rafbóka og tegundir rafbóka 
Allir viðmælendur mínir voru sammála um að fjöldi mismunandi tækja til lesturs 

rafbóka og fjöldi ólíkra skráargerða sé til mikilla trafala fyrir rafbókamarkaðinn. 

Flestir voru einnig sammála um að þetta vandamál væri tímabundið og það yrði 

væntanlega leyst á einhvern hátt. Guðrún, sem hefur þá sérstöðu meðal viðmælenda 

minna að bókasafnið sem hún starfar á býður upp á rafbækur til útláns, nefnir dæmi 

um hvernig þessi skráarvandamál hafi stoppað af fyrsta bókasafnsgestinn sem ætlaði 

að fá lánaða rafbók:  

 

Það var 92 ára gömul kona sem spurði fyrst um rafbækur af því að hún 
les mikið en á erfitt með náttúrulega að koma mjög oft á bókasafnið. 
Bækurnar reynast henni þungar að halda á. Nema, hún varð eitt af 
sorglegu dæmunum, að henni var gefinn Kindle. Og við erum með 
þetta ePub-dæmi hérna sem opnast á formati sem til er og gengur á 
eiginlega allt nema Kindle. Þannig að hún hefur ekkert getað nýtt sér 
þetta, því miður. Þessi fullorðna kona er náttúrulega ekki sá fyrsti eða 
eini í landinu sem hefur keypt Kindle (Guðrún).  

 

Guðrún er ósátt við þetta ástand og segir það svívirðu að fyrirtæki eins og Amazon 

geti verið með svona mikla einokun. Fleiri viðmælendur taka undir þessa óánægju og 

margir líkja ástandinu við myndbandavæðinguna á sínum tíma. Eða eins og Sigrún 

orðar það: „þetta minnir mig á stundum á VHS og Beta, þetta tæknivandamál að vera 

með tvö formöt í gangi.“ 

 Haraldur, sem býður upp á rafbækur fyrir Kindle í rafbókaverslun sinni, segir 

íslenska Kindle-eigendur vera að leita að íslensku efni. Hann bendir jafnframt á að 

það sé erfitt að vita hvaða tegundir af rafbókalesurum og skrám verði til staðar eftir til 

dæmis fimm ár og að sú óvissa sé hamlandi í rafbókavæðingunni. 

 Guðmundur tekur undir þetta og segir skráar-vandræðin vera slæm. Það sé afar 

erfitt fyrir litla framleiðendur að búa til lausnir fyrir mörg viðmót, „þetta er svo mikil 

della!“ bætir hann við. Guðmundur hefur áhyggjur yfir því að þetta sé alls ekkert að 

breytast. Þrátt fyrir ePub-staðalinn, sem sé alþjóðlegur, komi hann ekki í veg fyrir að 

búnir séu til mismunandi rafbókalesarar og viðmót fyrir rafbækur. Guðmundur er með 

hugmynd um hvaða lausnir verði ofan á. Hann telur að þessi „lesarakúltur“ sé bara 

óheppilegt milliskeið í sögu rafbókamiðlunar. Hann segist sjálfur lesa allan rafrænan 
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texta á farsíma og telur að þegar áðurnefndu milliskeiði ljúki muni allir lesa af 

símanum sínum.  

 Kári tekur undir að fjöldi mismunandi skráa sé til vandræða:  

 

Það eru engir staðlar, formið, ePub og pdf og guð má vita hvað þetta 
heitir allt saman, á mismunandi vélar þær eru ekki samhæfðar það 
hefur áhrif (Kári). 

 

 Einar bendir á að það séu ekki einungis vandamál tengd fjölda mismunandi 

skráa fyrir rafbækur heldur einnig tengd rafbókalesurunum. Hann segir skort á þeim 

hamla rafbókavæðingunni á Íslandi, Ipad sé ekki nægilega gott lestæki og Kindle sé 

ekki hægt að nota fyrir íslenskar bækur.  

Haraldur segir Kindle vinsælt lesbretti þótt það sé ekkert endilega besta 

merkið né það eina sem til er. Honum finnst það líka vera vandamál að hér á landi sé 

ekkert landlægt lesbretti: 

 

En þarna kemur eggið og hænan. Það er enginn tilbúinn að leggja út í 
kostnað við að búa til íslenskt tæki af því að þeir telja að það sé ekki 
markaður fyrir því. Og það er ekki markaður fyrir því af því að það er 
ekki til nóg af bókum. Og bækurnar eru ekki til vegna þess að það er 
ekki til lestrartæki, þú veist. En ég held að það eigi eftir að koma  
(Haraldur). 
 

Einar hefur velt því fyrir sér hvort bókaútgáfa hans eigi að flytja inn lesbretti en 

setur ýmislegt fyrir sig. Meðal annars er það kostnaðurinn, eða eins og hann orðar 

það: „þetta kostar alveg ógeðslega mikinn pening“. Kostnaðurinn er meðal annars 

falinn í að Einar telur sig þurfa að fara Amazon-leiðina og setja upp verslun í tækinu. 

Fyrst og fremst óttast hann þó breytinguna á starfsháttum sem felst í innflutningi, sölu 

og þjónustu við tækin:  

 

Ég er drullunervös, við höfum engar ákvarðanir tekið. Ég nervös við 
að fara að flytja inn og selja raftæki. Ég er bókaútgefandi. Ég kann að 
gefa út bækur og ég kann að selja bækur. Ég kann ekkert að selja 
raftæki og ég er ekki með neitt fólk hér sem þjónustar svona tæki, fólk 
sem er í vanda, getur ekki komið vísakortsnúmerinu sínu inn í þetta, 
nýja bókin hans Arnaldar skilar sér ekki inn í tækið, snúran er týnd, 
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skjárinn brotnaði. Ég veit ekki hvernig mitt fólk núna myndi svara 
þessum fyrirspurnum (Einar).  
 

Bókasafnið sem Guðrún starfar á hefur verið í svipuðum hugleiðingum en 

verslun er tengd starfsemi safnsins: „Síðan hefur okkur líka dottið í hug hvort við 

ættum að selja lesbretti hér í búðinni.“ Það sem hefur stoppað bókasafnið af er 

kostnaðurinn við innflutninginn.  

5.1.3 Afritunarvarnir 
Flestir viðmælendur mínir virðast í raun lítt hrifnir af afritunarvörnum og telja þær 

ekki framtíðarlausn. Þetta kemur þó ekki í veg fyrir að bókaútgefendur noti slíkar 

varnir á rafbækur sínar. 

„Það eru náttúrulega mjög miklar hömlur, satt best að segja, á því efni sem er 

selt. Það er full aðgengisvörn á því efni hér“ segir Guðmundur um afritunarvarnir á 

íslenskum rafbókum. Hann er þó sannfærður um að það sé ekki hægt að vinna með 

lausnir varðandi afritunarvarnir eins og nú eru til staðar, til langframa. „Þetta er bara 

millistig“ segir Guðmundur. Hann telur að streymi taki við af afritunarvörnum, allir 

séu að fara á streymisstig, þar með talin tónlistin. Guðmundur bendir á, máli sínu til 

stuðnings, að Spotify sé að verða langvinsælast fyrir tónlistina og Amazon sé sjálft að 

stíga inn í streymi. 

Guðrún segir bókasafnið sitt bara vera að taka fyrstu skrefin í rafbókavæðingu 

safnsins og því sé hún ekki farin að hugsa mikið um afritunarvarnir, þær séu ekki á 

könnu bókasafns- og upplýsingafræðinganna heldur þeirra sem hanna varnirnar: „Þeir 

geta bara haft áhyggjur af þessu og séð um þetta vandamál. Þú veist, ég bara get ekki 

haft áhyggjur af því líka“ segir Guðrún. 

Haraldur telur að allt sem hindri notandann að einhverju leyti hafi neikvæð 

áhrif þegar fram í sækir. Hann telur að afritunarvarnir á rafbókum séu stór tæknileg 

hindrun fyrir almenna notendur og fæli þá jafnvel frá áður en þeir byrja. Slíkt sé ekki 

söluhvetjandi. Haraldur telur að afritunarvarnir geti jafnvel orsakað andstöðu á meðal 

notenda sem leiði til að þeir vilji jafnvel hefna sín með því að stela efninu eða dreifa 

því. Hann telur því að notkun afritunarvarna geti komið í bakið á þeim sem nota þær 

núna. Haraldur bendir enn fremur á að þeir sem vilji stela muni alltaf stela, þrátt fyrir 

afritunarvarnir. Þess vegna hafi rafbókaverslun hans ákveðið að treysta frekar 

notendum, selja rafbækur á hæfilegu verði og auglýsa vel að 80% af sölunni fari til 
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höfundarins eða útgefandans. „Þetta er svona fair trade-hugsunin“ útskýrir Haraldur. 

Hann bendir enn fremur á að rafbókavefur hans bjóði upp á rafbækur fyrir öll tæki, 

kaupendur eigi rafbókina og megi gera við hana það sem þeir vilja. 

Arnar Már tekur í sama streng og Haraldur. Hann telur afritunarvarnir óþarfar, 

þeir sem ætli að stela steli hvort sem er, burtséð frá því hvort rafbókin sé með vörn 

eða ekki. 

Einar er sammála Arnari Má þótt hann noti sjálfur afritunarvarnir á þær 

rafbækur sem hann selur. Hann bendir á að það sé alveg sama hvaða varnir hann setji 

á rafbækur, það sé allt „leysanlegt og hakkanlegt“ eins og Einar orðar það. 

Sigrún segist í rauninni vera á móti afritunarvörnum. Hún segir þó kannski 

ekki alla rithöfunda sammála sér. Hún bendir á að rithöfundum sé óskaplega annt um 

bækurnar sínar og þess vegna séu þeir oft miklu hræddari en þeir þurfa að vera um að 

bækurnar lendi hér og þar. Eins og Sigrún orðar það: „þeir eru hræddir við rafbækur 

og allt sem heitir að fara á Netið. Að þá missi þeir tök á sínu sköpunarverki.“ Hún 

segir þó enn ekki mikið vera rætt um afritunarvarnir í bókageiranum á Íslandi og telur 

að það sé líklega vegna þess hversu stutt sé síðan slíkar bækur komu á markaðinn.  

5.1.4 Ólöglegt niðurhal á rafbókum 
Þrátt fyrir að bókaútgefendur hræðist mjög ólöglegt niðurhal á rafbókum virðist mjög 

lítið vera um slíkt hér á landi. Á bókasafninu sem Guðrún starfar á eru rafbækur 

lánaðar út með afritunarvörnum og Guðrún segist hvorki hafa heyrt af því eða hafa 

fengið kvartanir yfir því að rafbókum þeirra sé dreift ólöglega.  

Arnar Már segir bókaútgefendur vera yfirmáta hrædda um að öllu verði stolið. 

Hann segir klárt mál að einhverju verði stolið en honum finnst það ekki vera 

áhyggjuefni.  

Haraldur er á sama máli og Arnar Már. „Ég er ekki viss um að ólöglegt 

niðurhal verði eitthvað vandamál á íslensku bókunum.“ segir Haraldur. Þá skoðun 

byggir hann á sjóræningjastarfsemi á öðru rafrænu efni á íslensku. Haraldur telur að 

fólk beri ákveðna virðingu fyrir íslensku efni og á ekki von á því að sjá neina 

stórfellda ólöglega dreifingu á íslenskum rafbókum.  

Margir viðmælenda minna horfa til tónlistar -og kvikmyndamarkaðins og hafa 

áhyggjur af því að rafbókamarkaðurinn lendi í sömu aðstöðu. Sigrún segir tónlistina 

og kvikmyndirnar hafa tapað þessum slag strax. Þeir hafi ekkert verið undir það búnir 

hvað það yrði auðvelt að dreifa tónlist og kvikmyndum ókeypis. Hún veltir því fyrir 
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sér hvort sú staða geti komið upp við rafbókavæðinguna. Að, til dæmis, í stað þess að 

bók eftir Arnald Indriðason seljist í 25 þúsund eintökum seljist bara fimm eintök, 

restinni sé svo hlaðið niður ólöglega. Sigrún telur þó ekki að til þess muni koma í 

raun. Jafnframt greinir hún frá því að félagið hafi ekki enn orðið vart við ólöglegt 

niðurhal íslenskra bóka, með slíku sé vel fylgst. Hún segist enn fremur ekki hafa heyrt 

íslenska rithöfunda hafa áhyggjur af því enn þá.  

Guðmundur tekur undir orð Sigrúnar og segir bókaútgefendur sáralítið sem 

ekkert hafa orðið vara við ólöglegt niðurhal og dreifingu á íslenskum rafbókum. Hann 

hefur samt áhyggjur af sjóræningjastarfsemi á rafbókum og segir að slík starfsemi 

myndi strax eyðileggja þann litla og viðkvæma bókamarkað sem til er hér á Íslandi:   

 

Ef eintak af bók er komið á flakk sko, þá er náttúrulega bara, þetta er 

komið til allra á nóinu. Við erum hérna hálf þjóðin linkuð saman á 

Facebook (Guðmundur). 

5.1.5 Streymi eða niðurhal rafbóka 
Varðandi þá kosti að streyma rafbókum eða hlaða þeim niður eru ekki allir 

viðmælendurnir á sama máli. Flestir bókaútgefendur eru sannfærðir um að streymi sé 

eina rétta lausnin. Arnar Már segir að streymið geti hentað vel, hann telur að innan 

fárra ára verði fólk hvergi straumlaust né netlaust og þá geti streymið verið góð lausn.  

Einar segir streymi vera þá framtíðarlausn sem honum hugnast best: „þá er 

skráin ekki afhent, það er mér léttir, ég vil ekki afhenda skrána.“  

Þessu er Guðmundur sammála og segist vera helsti talsmaður streymislausna. Hann 

telur að eftir því sem tækniþróun fleyti fram muni fleiri fara í streymi. „Streymið er 

greinilega málið í dag“ segir Guðmundur og vill ekki að Íslendingar notist við 

millistigið sem felst í því að hlaða niður bókunum. Hann bendir á að streymislausn 

útgefenda hafi beinlínis verið búin til til þess að koma í veg fyrir eintakadreifingu á 

rafbókum. Bókaútgefendur vilji alls ekki eintakadreifingu því að hún sé ógn við 

framtíðarhagsmuni þeirra. Haraldur er hins vegar ekki sammála um að streymi sé 

besta lausnin, sérstaklega vegna þess að þá á kaupandinn ekki eintakið af bókinni sem 

hann greiðir fyrir:  

 
Streymi er náttúrulega bara gjörsamlega handónýtt! Það er ekkert 
hægt að segja annað. Að vísu reyndar eru náttúrulega öll tæki meira 
og minna sítengd í Netið en þarna kemurðu aftur að því, ef þetta er 
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lánsbók er þetta mögulega afsakanlegt af því að þá á notandinn ekki 
rétt á eintakinu en sko, þetta kæmi aldrei til greina sem söluvara. Þetta 
er ekki söluvara, þú ert ekki að kaupa neitt, þú ert bara að fá aðgang 
(Haraldur).  
 

Haraldi finnst streymi bara vera réttlætanlegt fyrir bókasafnsbækur. Guðrún hefur 

áhyggjur af nettengingunni við streymi og bendir á hliðstæðuna í hljóðbókum. Á 

bókasafninu hennar eru hljóðbækur lánaðar út með streymi en það hentar mörgum 

notendum illa því að þeir eru ekki nettengdir þegar þeir vilja hlusta á hljóðbækurnar, 

til dæmis á hjólum eða í bíl. Hún bendir jafnframt á að útlánum á hljóðbókum hafi 

farið fækkandi eftir að þær urðu á streymisformi og telur að sama vandamál gæti átt 

við um streymandi rafbækur: „það eru aðilar þarna sem eru ekki mjög ánægðir með 

þetta, af því að þetta er streymandi“ segir Guðrún. 

Sigrún telur streymislausnina vera ótímabæra í dag. Hún segir að sem 

persónulegur notandi lesbrettis þá finnist henni streymi ekki nógu áhugaverður kostur 

en útilokar ekki að streymi sé góð framtíðarlausn. Því til stuðnings bendir Sigrún á að 

við séum til dæmis að stíga það skref að verða bráðum nettengd í flugvélum.  

Kári hefur ekkert á móti því að fá rafbækur á bókasöfn með streymi. Hann 

segir engar viðræður um þetta hafnar en að hans mati væri tilvalið að vinna að 

tilraunaverkefni á þessu sviði í sátt allra hagsmunaaðila. 

5.1.6 Kostnaður og greiðsluvilji vegna rafbóka 
Margir telja íslenskar rafbækur alltof hátt verðlagðar og ekki eru allir sammála um 

hvort verðleggja eigi eftir efni eða formi. Sigrún telur að ef aðgengi verði gert auðvelt 

að rafbókum og verðið sé ekki fáránlega hátt þá fari 90% lesenda auðveldu leiðina og 

greiði fyrir rafbókina í stað þess að ná í hana ólöglega. Hún bendir einnig á að 

bókamarkaðurinn þurfi að læra af tónlistinni og kvikmyndunum. Sigrún segir 

jafnframt að þar sem aðgengið sé gott og þægilegt sé ekki stór hluti sem steli 

rafbókum: „þeir verða bara að yfirvinna þetta tæknivesen“ segir Sigrún og er þá að 

meina fjölda mismunandi rafbókalesara og skráartegunda. 

Þegar kemur að verðlagningu rafbóka telur Arnar Már hana snúast að hluta til 

um efnið, ekki bara formið. Hann telur ekkert réttlæta það að rafbækur eigi að vera 

ódýrari en prentaðar bækur. Hann bendir á að kostnaðurinn við umgjörðina við að 

selja og dreifa efninu breytist en lækki ekki, í stað til dæmis prentkostnaðar komi 

hýsingarkostnaður. Hann er sammála Sigrúnu um að stærsti hluti fólks vilji greiða 
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fyrir rafbókina fái það tækifæri til: „það verður alltaf einhver sem stelur en það verða 

ekki allir sem stela.“ segir Arnar Már. 

 Haraldur er ekki sammála Arnari Má um verðlagningu rafbóka. Honum finnst 

eðlilegt að rafbækur séu ódýrari en prentaðar bækur. Bæði vegna sparnaðar í 

prentkostnaði en líka vegna þess að formið sé ódýrara. Hann er með kenningu um 

hvers vegna bókaútgefendur haldi verðinu háu á rafbókum: 

 

Þegar þeir prenta bók þá gera þeir ráð fyrir ákveðinni sölu, kannski 
50% eða eitthvað og inn í það reikna þeir síðan allan kostnaðinn. 
Gallinn hins vegar við rafbókina er að hún er seld bara sem stykki, hún 
er framleidd bara í einu eintaki í rauninni og þú náttúrulega veist ekki 
hvað hún selst og þú getur ekkert sagt, þú getur ekkert áætlað, það 
seljast 1000 eintök, sem dekka þá þennan kostnað (Haraldur).  

 

Haraldur bendir á að hins vegar þurfi að huga að fleiru en kostnaði við verðlagningu 

rafbóka. Hann segir það jafnframt ekki skipta öllu máli hvaða raunverulegu tölur 

liggja á bak við kostnaðinn vegna þess að vænting neytenda sé að rafbókin sé ódýrari 

og þar með kaupa þeir hana ekki nema að svo sé. Haraldur segir það sannað að fólk 

vilji borga fyrir rafbækur, það þurfi bara að gera aðgengið auðvelt.   

Að mati Guðmundar gerir kostnaðurinn við rafvæðingu það að verkum að 

bókaútgefendur græði ekkert á því að rafvæða gamlar bækur og setja aftur á markað. 

Hann bendir á að það kosti bókaútgefanda mörg hundruð þúsund krónur að gera 

gamla bók að nýrri rafbók og það sé borin von að þessi litli markaður skili 

peningunum strax tilbaka. 

5.1.7 Staða rafbókavæðingarinnar 
Margir hafa gagnrýnt íslenska bókaútgefendur fyrir seinagang þegar kemur að 

rafbókavæðingu hér á landi. Sjálfir telja þeir rafbókavæðinguna vera í eðlilegum takti 

við önnur Evrópulönd og benda á að hvati til hraðrar rafbókavæðingar sé ekki til 

staðar. Guðmundur segir að það eina sem hafi virkað rafrænt síðustu 20 ár séu stóru 

gagnasöfnin. Hann segir almenna bókamarkaðinn alltaf hafa verið flóknari viðfangs. 

Samkvæmt Guðmundi hefur einungis orðið stórstíg umpólun á bandaríska 

bókamarkaðnum, mögulega á þeim breska líka, þegar kemur að rafbókavæðingu:  

 

Í Bandaríkjunum, eftir tvær byltingar í bókaútgáfu, það er að segja 
samþjöppun í bókaútgáfunni og hnignun hefðbundinna bókaútgáfna á 
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8. og 9. áratugnum, varð gríðarleg samþjöppun og uppkaup á 
bókaútgáfum og þær urðu að stórum samsteypum með mjög háum 
hagnaðarkröfum. Þannig að þegar rafbókasystemið kemur inn þá er 
það bara svona, hvernig getum við fengið eitthvað í gang sem virkar 
(Guðmundur).  

 

Að mati Guðmundar er mikið minni efnahagslegur hvati í vestur-Evrópulöndum en í 

Bandaríkjunum til þess að knýja á um hraða rafbókavæðingu. Hann segir að evrópskir 

bókaútgefendur spyrji sig af hverju þeir ættu að rjúka til og selja rafbækur sem þeir 

vita ekki hvort einhver kaupir eða ekki, þegar þeir eru með tiltölulega vel starfandi 

prentmarkað. Guðmundur segir jafnframt að rafbókavæðingin sé litlum 

rafbókaútgáfum erfið. Að mörgu sé að huga, hvaða skráarform eigi að nota, hvaða 

afritunarvarnir séu bestar, hvernig eintaka dreifing eigi að fara fram og svo framvegis. 

Hann segir þessar spurningar vera auðveldar fyrir mjög stórar bókaútgáfur með 

kannski 4000 starfsmenn í átta löndum. Samtímis séu mörg lönd, með lítil 

málsamfélög, sem glíma við mikla efnahagslega erfiðleika og að þar sé 

rafbókavæðing það síðasta sem bókaútgefendur í þessum löndum séu að hugsa um. 

Guðmundur nefnir Lettland sem dæmi um slíkt land og segir mjög mikið af smærri 

málsvæðum í Evrópu í sömu stöðu. Guðmundur segir Svíþjóð dæmi um land sem 

hefur allar forsendur sem styðja við hraða rafbókavæðingu. Þar sé frjálst bókaverð, 

lágt bókaverð, gott netaðgengi, þróaður bókamarkaður og ein besta netsala prentaðra 

bóka í heiminum. Þrátt fyrir það sé rafbókavæðingin hæg í Svíþjóð. Guðmundur telur 

helstu ástæðuna vera að þar vanti sterkan smásöluaðila eins og Amazon er í 

Bandaríkjunum. Hann segir enn fremur bókaútgefendur á Íslandi helst horfa til 

skólabóka í menntaskólum og grunnskólum þegar kemur að rafbókavæðingu, ekki 

endilega bara til almenna bókamarkaðsins: 

 

Af því hann er enn þá svo mikið gjafastýrður líka. Og við sjáum ekki 
alveg fram á, eða ég, kannski er mér einhver ósammála, ég sé ekki fólk 
vera að kaupa kóða í gjafir. Það er vonlaust að selja kóða, það verður 
að pakka þessu inn í umbúðir og svona. Sá markaður er mjög slappur 
og mun aldrei geta þróast í neina átt (Guðmundur). 

 

Sigrún segir að frá því að hún hafi komið til starfa árið 1996 hafi verið árlegur 

viðburður að einhver hafi komið til að kynna sér hina nýju tækni, rafbókina. Hún 
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rifjar upp að síðan þá hafi allir haldið að rafbókin væri alltaf hinum megin við hornið. 

Sigrún segist ekki hafa tölu á öllum þeim ráðstefnum og fundum sem hún hefur setið 

með bæði norrænum og evrópskum kollegum um rafbókina síðastliðin 15 ár en 

sprengingin hafi ekki orðið fyrr en árið 2009 með tilkomu rafbóka Amazon. Sigrún 

tekur undir orð Guðmundar að rafbókavæðingin sé einungis komin langt áleiðis í 

Bandaríkjunum. Því til stuðnings bendir Sigrún á að íslenskir höfundar sem hafa verið 

gefnir út á þýsku hafi kannað málin hjá þýskum bókaútgáfum sínum og sala í 

rafbókaformi hjá þeim sé „0,000 eitthvað prósent“. Sigrún segir rafbókavæðinguna 

einnig hæga á Norðurlöndunum og hér á Íslandi sé varla búið að taka fyrsta hálfa 

skrefið. Sigrún segir það ekki rithöfundum í hag að stöðva rafbækur. Þeim sé þannig 

lagað séð alveg sama á hvaða formi einhver les bókina þeirra. Hún bætir hlæjandi við: 

þó ég geti sagt þér til gamans að þegar ég mætti með Kindle í fyrsta 
skipti í vinnuna þá lyfti þáverandi formaður, ég ætla ekki að segja 
hvers, upp höndum og sagði „vík frá mér Satan“ (Sigrún). 

Einar segist meðvitað hafa haldið aftur af rafbókavæðingunni hjá bókaútgáfu 

sinni. Sökum smæðar málsamfélags okkar segir Einar að sér leyfist sá munaður að 

læra af mistökum starfssystkina sinna á Norðurlöndunum í rafbókaútgáfu áður en 

hann fer út í slíka útgáfu sjálfur. Einar segir þessi mál hafa mikið verið rædd innan 

fyrirtækis síns. Hann telur að þó svo að bókaútgáfa sín hefði byrjað 

rafbókavæðinguna fyrr en hún gerði og eytt í hana tugum milljóna þá væri alls ekki 

víst að hún væri komin lengra en hún er komin í dag. Einar segir rafbækurnar vera 

grundvallarbreytingu, ekki bara nýja tegund af bókum, sem kalli á nýtt rekstarlíkan 

fyrir fyrirtæki hans:  

 

Og ef ég tek ranga ákvörðun sem er kannski erfitt að taka tilbaka og ég 
nefni bara dæmi eins og verðlagningu, ef ég verðlegg í upphafi 
rafbækurnar vitlaust, ef ég hefði farið af stað fyrir tveimur árum og 
sagt; það er enginn tilbúinn að borga meira en tvöþúsund kall fyrir 
rafbók, svo hefði komið ljós að það hefði ekki gengið upp og ég hefði 
þurft að tvöfalda verðið, þá hefði það vægast sagt litið illa út gagnvart 
viðskiptavinunum (Einar). 
 

Að mati Guðmundar eru engar bókaútgáfur á Íslandi að fara út í 

rafbókavæðingu nema að þær sjái fyrir sér að í framtíðinni verði til markaður sem þær 

þurfi að sinna. Guðmundur segir að um þessar mundir séu einungis ein eða tvær 
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bókaútgáfur hér á landi sem hafa augljósa hagsmuni af rafbókaútgáfu, það eru stærstu 

bókaútgáfurnar, hinar bókaútgáfurnar séu of litlar eða of sérhæfðar.    

Haraldur, sem nýlega hefur stofnað rafbókaverslun á Netinu, segir það krefjast 

mikils undirbúnings að opna slíka verslun. Viðskiptalíkanið og vefsíðan krefjist 

óhemju mikillar vinnu. Hins vegar sé aðalhindrunin að reyna að ná sambandi við 

rithöfunda og bókaútgefendur. Þeir síðarnefndu séu ekki mjög tilbúnir í dag fyrir 

rafbókavæðinguna. Haraldur segir það þó ekki hafa komið sér á óvart, hann hafi átt 

von á því miðað við hvað á undan var gengið og á þá við hversu seint og lítið 

bókaútgáfur hafa rafbókavætt efni sitt. Haraldur skýrir út að hann sé raunsær og að 

þetta sé langtímaverkefni. Hann segir viðtökurnar góðar en þar sem aðeins séu um 50 

rafbækur í boði á vef rafbókasölu hans fari salan hægt af stað. Hann bendir á að svona 

lítið úrval sé ekki söluhvetjandi. 

5.1.8 Framtíðarhorfur rafbókavæðingarinnar og rafbóka 
Erfitt er að meta hvernig rafbókavæðingin muni þróast bæði erlendis og hér á landi. 

Haraldur segir bókamarkaðinn á Íslandi frábrugðinn því sem er í öðrum löndum 

sökum þess hve mikið sé til hér af klassískum bókum sem endurnýjast aftur og aftur. 

Hann telur að það séu miklir rafrænir möguleikar á því að gera þessar gömlu bækur 

aftur aðgengilegar. Haraldur hefur þess vegna trú á því að markaðurinn hér á landi 

geti orðið hlutfallslega stærri heldur en annars staðar fyrir rafbækur. Hann telur að 

nýjar rafbækur verði áfram dýrari en gengur og gerist en að eldri bækur (e. backlist) 

muni fara í lægra verðbil og geti orðið býsna góður markaður hér á landi. Sú 

staðreynd að sumir bókaútgefendur vilji bíða með rafútgáfu á nýjum bókum í nokkra 

mánuði finnst Haraldi í lagi í einhvern tíma: „bara að þeir þá gefi út rafbókina, það er 

allt sem skiptir máli núna næstu 2-3 árin“ segir Haraldur. Hann er þó algjörlega 

þeirrar skoðunar að bókaútgefendur tapi í rauninni sölu á því að gefa ekki út rafræna 

og prentaða bók samtímis. Hann segir bókaútgefendur ekki tapa á því að 

viðskiptavinir flytji sig úr pappírsútgáfunni yfir í rafbókina. Jafnframt bendir Haraldur 

á að aukin rafbókavæðing auki lestur sem sé bókaútgefendum í hag. Haraldur segir 

eftirspurnina eftir rafbókum mikla og það skipti miklu máli að auka úrval rafbóka en 

hann er ekki viss um hvort það sé að gerast: 

 

Ég satt að segja er ekki alveg klár á hvert útgefendur eru að fara. Ég 
heyri alltaf sömu setningarnar; í skoðun, velta þessu fyrir sér, fylgjast 
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með, á næstunni, þú veist, þetta eru alltaf sömu rauðu orðin. En mér 
heyrist ekki að neinn sé að fara út í einhverja stórfellda útgáfu en ég 
hef fengið óljósar sögur af því að þeir þekki þetta ekki og skilji þetta 
ekki eða hafa ekki áhuga á að taka þetta að einhverju viti. Ég hef heyrt 
að sumir útgefendur séu að þessu fyrst og fremst út af því að 
rithöfundarnir eru að biðja um þetta. Það er að segja, þeir séu ekki að 
gera þetta markvisst en segja, „já, við erum að vinna í þessu næstu 
fjögur árin” (Haraldur).  

 

Haraldur telur vissa aðila innan bókaútgáfunnar hafa mjög sterk völd, það sé ákveðin 

kjarni innan Félags íslenskra bókaútgefenda sem nánast stjórnar bókamarkaðnum á 

Íslandi. „Það er bara staðreynd, það þarf ekkert að deila um það“ segir Haraldur og 

segist þess vegna horfa meira til sjálfstæðra útgefenda fyrir rafbókasöluvef sinn. 

Haraldur bætir við að rafbókavæðingin á Íslandi muni líklega taka lengri tíma en hann 

hafði áætlað í upphafi. 

Þegar kemur að rafbókaútgáfu segir Einar: „margir halda því fram að 

bókaútgefendur séu í afneitun, haldi að þetta muni ekkert verða, þeir séu að halda 

þessu frá eða vilji seinka rafbókavæðingunni“. Þetta er af og frá segir Einar ákveðinn. 

Hann segist hafa sótt ráðstefnur um rafbækur, hann sæki fundi í hverri viku um 

rafbækur og lesi nýjustu rafbókafréttirnar daglega. Hann segir ástæðuna fyrir seinni 

rafbókavæðingu á Íslandi vera þá að bókaútgáfa hans hafi ekki efni á 

rafbókaþróuninni, hún þurfi að bíða og sjá hvað virki í nágrannalöndunum. Þegar 

viðtalið var tekið við Einar var bara mánuður í að bókaútgáfa hans gæfi út fyrstu 

rafbækurnar sem var rétt fyrir jólin árið 2011. Markmið Einars með því að koma 

fyrstu rafbókunum á markað virtist tvíeggja:  

 

Það er meira að segja ekki útilokað að við gefum út fyrstu rafbækurnar 
fyrir jól. En þá verður það í algjöru skötulíki, kannski hendum við bara 
að gamni, til þess að hérna, að þagga niður í Kindle-eigendum, sýna 
þeim að þetta er ekki hægt, þá hendum við fjórum, fimm rafbókum, ég á 
fjórar, fimm rafbækur tilbúnar (Einar). 
 
Að mati Arnars Más þarf á einhverjum tímapunkti að horfa á hagsmuni 

neytenda. Nú sé framboðið á rafrænu efni ekki í samræmi við þarfir neytenda. Arnar 

Már telur að þetta muni allt breytast og að framleiðendur rafræns efnis neyðist á 

endanum til að taka tillit til þarfa neytenda efnisins.  
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5.1.9 Samantekt 
Allir viðmælendur mínir töldu að mismunandi skráagerðir og viðmót rafbóka auk 

einokunar vissra rafbókaveitna settu hömlur á rafbókavæðinguna og yllu ýmiss konar 

vandamálum. Flestir voru þó sammála um að þetta væri líklega tímabundið vandamál 

og bundu vonir við að það yrði leyst í nánustu framtíð. Nokkrir töldu skort á framboði 

á rafbókalesurum jafnframt hamla íslenskri rafbókavæðingu þar sem hér á landi væri 

ekki nógu góð lesbretti í boði fyrir þær skráagerðir sem seldar væru fyrir íslenskar 

rafbækur.  

Þó svo að flestir bókaútgefendur meðal viðmælenda minna notuðu 

afritunarvarnir á rafbækur sínar var í raun enginn viðmælenda minna hrifinn af þeim. 

Sumir bentu á að afritunarvarnirnar væru mikil tæknileg hindrun fyrir marga 

notendur. Langflestir töldu að aðrar lausnir myndu taka við af afritunarvörnum og 

margir hverjir héldu að lausnin væri fólgin í streymi. Máli sínu til stuðnings bentu 

margir á að það væri leiðin sem rafræna tónlistin hefði farið.  

 Mikil hræðsla við yfirvofandi ólöglegt niðurhal og dreifingu á íslenskum 

rafbókum einkennir viðhorf flestra bókaútgefendanna á meðal viðmælenda minna. 

Þrátt fyrir að enginn viðmælendanna hafi orðið var við ólöglega dreifingu á rafbókum 

hérlendis horfa þeir margir til ólöglegrar dreifingar í tónlistar- og kvikmyndageiranum 

og óttast að örlög rafbókanna verði þau sömu. Einhverjir telja þó að slíkur ótti sé 

óþarfur og bent er á að lítið sem ekkert sé um sjóræningjastarfsemi á öðru íslensku 

efni. 

 Flestir viðmælenda minna voru  þeirrar skoðunar að streymi væri góð 

framtíðarlausn fyrir rafbækur. Hins vegar voru sumir efins um að sú lausn væri 

tímabær eins og sakir standa og þá var áhyggjuefnið einna helst það að nettengingin 

sem væri í boði í dag væri ekki nægilega góð fyrir streymi.  

Þegar kemur að verðlagningu rafbóka eru ekki allir viðmælendur mínir 

sammála. Einn þeirra telur eðlilegt að rafbækur séu ódýrari en prentaðar bækur því að 

það form sé ódýrara en líka vegna þess að væntingar neytenda séu að rafbækur séu 

ódýrari. Flestir bókaútgefendurnir á meðal viðmælenda minna telja hins vegar að 

verðleggja eigi efnið, ekki formið. Auk þess segja þeir rafbókaformið vera mikið 

dýrara en leikmenn halda. 

Meðal viðmælenda minna segja bókaútgefendur af og frá að þeir standi í vegi 

fyrir rafbókavæðingu á Íslandi. Þeir segja hæga þróun á rafbókamarkaði hérlendis 

stafa af því hve lítill bókamarkaðurinn sé, litlu fjárhagslegu svigrúmi til 
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rafbókaþróunar og hversu lítill efnahagslegur hvati sé til þess að knýja á um hraða 

rafbókavæðingu. Annar viðmælandi minn, sem er með rafbókasölu á Netinu, segist 

ekki skilja hvert útgefendur séu að fara á þessu sviði og veltir því fyrir sér hvort hæg 

rafbókaþróun geti stafað af þekkingarleysi bókaútgefenda á rafbókum eða viljaleysi til 

rafbókaútgáfu.  

5.2 Bókaútgefendur  

5.2.1 Bókaútgefendur og rafbókavæðingin 
Margir hafa gagnrýnt íslenska bókaútgefendur fyrir að hafa ekki tekið þátt í 

rafbókavæðingunni af alvöru. Að mati Arnars Más er umræða bókaútgefenda um 

rafbækur á lágu stigi. Honum finnst lítil þekking vera til staðar og lítill vilji til að 

kynna sér rafbækur nema hjá fáum. Að auki telur Arnar Már að margir 

bókaútgefendur hafi ekki áhuga á því að breyta starfsháttum sínum: 

 

Og hérna, ef þú ætlar ekki að breyta því sem þú ert búinn að gera 
síðastliðin 30 ár og af því að útgefendur, margir hverjir, þeim líður 
mjög vel að telja bækur inni á lager og telja bækur út af lager. Þá vita 
þeir nákvæmlega hvaða virði þeir hafa (Arnar Már). 

 

Arnar Már segist fullkomlega skilja hræðslu bókaútgefenda við rafbækurnar. 

Hann segir hræðsluna felast í að bókaútgefendum finnist þeir með rafbókum vera að 

opna lagerinn hjá sér og allir geti náð sér í eintak.  

Haraldur segist líka skilja hræðslu bókaútgefenda og að hún sé mjög eðlileg. 

Fólk hræðist nýjungar og bókaútgefendur óttist að missa tökin, þeir telji sig ekki hafa 

sömu stjórnina á rafrænum bókum og á þeim prentuðu. Að mati Haraldar er alltaf 

hætta á að einhverjar bókaútgáfur verði gjaldþrota með þessum breytingum. 

Sérstaklega þær bókaútgáfur sem ekki fylgi breytingunum eftir. Haraldur bendir á að 

önnur fyrirtæki komi í staðinn, slíkt gerist í öllum iðnaði. Bókaiðnaðurinn breytist 

eins og allur annar iðnaður og Haraldur leggur áherslu á að iðnaðurinn þurfi að nýta 

sér tækifærin: 

 

Það er það sem fer óskaplega í taugarnar á mér þegar menn eru að tjá 
sig um þetta. Það talar enginn um tækifæri. Ég bara skil það ekki. Af 
hverju sér enginn einhvern bisness og einhver tækifæri í þessu 
(Haraldur). 
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Einar telur bókaútgáfu sína sjá tækifærin í rafbókavæðingunni en hann hafi 

viljað fara mjög hægt í sakirnar því það sé eina vitið fyrir brothættan íslenskan 

bókamarkað. „Það fara allir á hausinn hvort sem það eru útgefendur eða bóksalar“ 

segir Einar því þetta sé svo viðkvæmt, örlítil skekkja geti orðið grafalvarleg:  

 

Ég ætla ekki að verða fórnarlamb rafbókavæðingarinnar. Ég ætla að 
grípa tækifærið og hagnast á því um leið og ég sel mikið af þeim 
(Einar). 

 

Guðmundur segir sporin hræða mjög í þessu ferli. Hann rifjar upp þegar margir 

héldu um síðustu aldamót að rafbókavæðingin væri handan við hornið og miklum 

fjármunum var eytt í þróun og tilraunir með rafbækur sem svo ekkert varð úr. Þrátt 

fyrir að Guðmundur tali sjálfur um hræðsluna við sporin í rafbókavæðingunni neitar 

hann því aðspurður að bókaútgefendur séu hræddir við sjálfa rafbókavæðinguna. 

Hann bendir á að umræðan um rafbókaútgáfu á Íslandi miðist alltaf við stærsta og 

þróaðasta rafbókamarkað í heimi sem er Bandaríkin. Guðmundur segir þetta fara í 

taugarnar á öllum evrópskum bókaútgefendum. Þá sé verið að bera saman annars 

vegar alþjóðlegan markað eins og Bandaríkin, þar sem sölutölur Amazon og iTunes 

miðist við allan heiminn, og hins vegar lönd eins og Lettland eða Lúxemborg, þessu 

sé alls ekki saman að jafna. Þegar hæg rafbókavæðing á Íslandi hefur verið gagnrýnd 

er stundum bent á að það ætti að vera ákaflega auðvelt og ódýrt að framleiða 

rafbækur. Guðmundur þvertekur fyrir þetta og segir fullyrðingar allra um að það sé 

nóg að ýta bara á einn takka til að framleiða rafbók séu alrangar: 

 

Þetta er prófessional útgáfa, þetta er það sem bókaútgefendur hafa 
alltaf gert. Þeir villulesa bækurnar, þeir ritstýra bókunum, þeir ganga 
frá þessu þannig að þetta sé vara sem fólk vill eiga. Þannig að þetta sé 
ekki bara eitthvað sem er er rumpað af í einhverri vitleysu 
(Guðmundur). 
 

Guðmundur segir að bókaútgáfan í heild sinni, virðiskeðjan með öllu, velti um það bil 

35 milljörðum á ári og veiti 2-300 manns vinnu:  
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Við ætlum ekkert að fara skipta þessu yfir í eitthvað svona óvisst 
aðgengis eitthvað! Dreifa eintökum út um allan bæ! Bara kemur ekki til 
greina! (hlær). Þetta er bara mjög einfalt mál (Guðmundur). 
 

5.2.2 Bókaútgáfa á Íslandi miðuð við önnur lönd 
Margir halda því fram að bókaútgáfa á Íslandi lúti öðrum lögmálum sökum smæðar 

samfélagsins og það ber á þessari skoðun meðal þeirra viðmælenda minna sem eru 

bókaútgefendur. Ekki eru allir sammála því, til dæmis er Arnar Már ekki á sömu 

skoðun: 

 

Ég held að þetta sé bara, við höldum alltaf að við séum, þú veist, með 
besta lambakjötið og besta loftið og sætustu stelpurnar, þú veist, þetta 
er bara, það er ekkert öðruvísi hjá okkur heldur en annars staðar. Og 
hérna, það er ekkert hægt að skýla sér á bak við það að það sé allt svo 
séríslenskt. Ég meina, eina sérstaðan sem við höfum í raun og veru er 
að við erum fá. Það er eina sérstaðan sem við höfum (Arnar Már).  
 
Að mati Arnars Más verður bókaútgáfa hér á landi einungis viðkvæm ef 

bókaútgefendur ætla að einblína á að prenta. Hann leggur áherslu á að bókaútgefendur 

þurfi að gera breytingar í samræmi við markaðinn. Arnar Már bendir til dæmis á að 

það séu komnar 50 þúsund iPad tölvur í landið og 70 þúsund iPhone símar, fólk biðji 

daglega um efni inn í þessi tæki. „Sá sem verður fyrstur að fatta það að búa til efni 

fyrir það, hann selur efnið sitt þarna inn“ segir Arnar Már. 

Haraldur telur hins vegar íslenska bókamarkaðinn lúta allt öðrum reglum en 

bókamarkaðir í öðrum löndum og að hann muni alltaf gera það. Að mati Haralds er 

varla hægt að bera saman bókamarkaðinn hér á landi við aðra því sá íslenski sé varla 

fæddur enn þá. Það skapi líka mikla sérstöðu hér á landi hversu fá eintök bóka eru 

útgefin á ári og þar með séu lesendurnir líka fáir.  

Guðmundur bendir á að bókamarkaðurinn á Íslandi sé jafnan borinn saman við 

Norðurlöndin og látið sem það sé sambærilegt en svo sé alls ekki að mati hans. 

Guðmundur segir að stóru bókaútgáfurnar á Norðurlöndunum fái megnið af sínu föstu 

tekjum af því að selja sveitafélögunum og ríkinu bækur. Slíkt sé nánast ekki til staðar 

á Íslandi. Guðmundur segir íslenska bókaútgáfu „í allri sinni smæð og aumingjaskap“ 

verða mjög fátæklega í alþjóðlegu samhengi. Að mati Guðmundar er kreppan mikil í 

bókaútgáfu, kannski meiri en rithöfundar og bókaútgefendur geri sér grein fyrir sjálfir.  
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Einar telur það vera einstakt að bókamarkaðurinn á Íslandi sé þó þetta 

blómlegur þrátt fyrir smæðina en smæðin komi í veg fyrir að þeir geti sett fé í, til 

dæmis, þróun rafbóka: 

 

Íslenski bókamarkaðurinn er algjört kraftaverk, að það skuli vera rekin 
sjálfstæð bókaútgáfa í 300 þúsund manna málsamfélagi er bara 
fáránlegt! Og að það skuli vera rekin svona blómleg útgáfa með á 
annað þúsund útgefnum titlum á hverju ári, það er bara rugl! En það 
er hægt, bara æðislegt, en við getum ekki leyft okkur neitt (Einar)! 
 

5.2.3 Virðiskeðjan 
Viðmælendum mínum innan bókaútgáfunnar er tíðrætt um virðiskeðjuna í bókaútgáfu 

og sumir þeirra telja að rafbókamiðlunin geti aldrei gefið af sér sama virðisauka og 

prentaða bókin. Aðspurð segist Sigrún ekki hafa svo mikla skoðun á því þar sem þeir 

Einar og Guðmundur hafi talað hana í kaf „oftar en einu sinni og oftar en tvisvar“. 

Hún bendir á að þessar vangaveltur eigi meira heima í heimi útgefendanna en í heimi 

rithöfundanna. Sigrúnu finnst samt allt sem eykur sölu á bókum af hinu góða. Hún 

bendir enn fremur á að með rafbókinni komi inn lesendur sem ekki lásu áður og það 

séu verðmæti sem ekki er hægt að reikna út í peningum.  

 Arnar Már telur að það geti orðið virðisauki af rafrænu útgáfunni sem eigi eftir 

að spretta út í „allskyns hliðarpotum“. Hann telur því ekkert að óttast fyrir 

bókaútgefendur. Jafnframt bendir Arnar Már á að það eigi frekar að reyna að finna 

tækifæri á þeim sviðum rafvæðingarinnar sem ekkert væri enn að gerast á og reyna að 

nýta það í stað þess að hugsa bara í gamla forminu.  

Guðmundur segir engan, sem hefur unnið við virðiskeðjuna, vera sannfærðan 

um að rafræni heimurinn geti viðhaldið þeim árangri sem núverandi bóksölu- og 

bókaþjónustukerfi geri í pappírsheiminum. Ástæðurnar segir Guðmundur augljósar, 

það taki ákveðinn tíma að búa til kerfi sem skapar svipað virði og núverandi kerfi 

gerir. Að mati Guðmundar tekur það jafnvel áratugi: „Það tók okkur 500 ár að búa 

þetta til, hvað þá að búa til digital kerfi“ segir Guðmundur. 

Haraldur segist vera ósammála því að rafmiðlunin geti ekki gefið af sér sama 

virðisauka og prentaðar bækur. Honum finnst að með slíkum fullyrðingum sé verið að 

reyna að tala niður framþróun. Haraldur bendir á að það sem skipti máli við tilkomu 

tækninýjunga sé að fundnar verði nýjar leiðir og viðteknum venjum breytt. Hann segir 
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gamla prentlíkanið hafi breyst gífurlega á síðustu þremur áratugum með tilkomu 

rafrænnar prentunar. Að mati Haraldar er þetta bara spurning um að búa til nýtt líkan 

Ef lögð væri sama vinna í að gera rafbókina jafnverðmæta og pappírsbókina sér hann 

ekkert því til fyrirstöðu að hún gefi af sér jafn mikinn virðisauka og sú prentaða.  

5.2.4 Stýring á rafbókum  
Á Norðurlöndunum hafa bókaútgefendur opnað miðlægan rafbókalager fyrir rafbækur 

sínar. Einar hefur unnið að því í nokkurn tíma að setja á fót slíkan rafbókalager hér á 

landi. Þar verður hver notandi með sína eigin bókahillu á „skýi”3 og hann getur 

streymt bækurnar til sín í gegnum nettengd tæki. Einar segir stofnun slíks 

rafbókalagers nauðsynlega því ekki komi til greina að hann afhendi rafbókarskrárnar 

öllum þeim sem vilja selja:  

 

Að hér geti bara hver sem er nánast dúkkað upp og ætlað að selja 
bækur og fengið gögnin mín á USB lykli eða því sem næst. Ef gögnin 
manns, rafrænu gögnin komplett, fara á flakk þá getur maður bara 
lokað búllunni, þá er þetta búið (Einar). 

 

Haraldur segist ekki vilja taka þátt í rafbókalagernum hjá Yggdrasil. Hann segir 

Yggdrasil vilja fá allar rafbækur inn á lagerinn  og þeir ætli að verða „stóri maðurinn“ 

á Íslandi. Haraldi finnst það alvarlegt og spyr hvort það sé eðlilegt að ein bókaútgáfa 

stjórni þar með öllum hinum. Sjálfum finnst Haraldi það áhyggjuefni: 

 

Ég sá einmitt bækur frá Sambaútgáfu inni á vef Yggdrasils. Mér finnst 
eitthvað pínu, pínu skrýtið við það. Ég skal alveg viðurkenna það. Og 
þarna allt í einu hverfa mörkin. Ókei, þarna er bók sem kostar 3.000 á 
vef Yggdrasils. Höfundurinn fær hérna, er það ekki 35% af sem sagt 
heildsöluverði. Hvað er heildsöluverð á bók sem er hjá Yggdrasil? Eða 
setur Yggdrasill þá 20% ofan á sitt eigið heildsöluverð? Þú veist, 
módelið er svo óskýrt og ég held að notendur skynji það alveg 
(Haraldur). 

 
 Kári telur að þegar frá líður og rafbókavæðingin hefur fest rætur og úrvalið er 

orðið fjölbreyttara muni bókasöfnin ekki láta bjóða sér að hafa ekki sjálfvald yfir því 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Tölvuský á við um geymslu rafrænna gagna hjá netþjóni. Talað er um að geyma gögn í 
„skýinu“. Þegar notandi vill fá aðgang að gögnunum sínum hleður hann 
þeim niður eða streymir þeim í tölvuna sína í gegnum Netið.	  
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hvað þau kaupa. Hann bendir á að bókasöfnin séu misjöfn að stærð og getu til 

innkaupa og hugsanlega væri einhvers konar samlag um þessi innkaup lausn fyrir 

bókasöfnin. 

5.2.5 Hlutverk og framtíð bókaútgáfna 
Með rafbókavæðingunni hafa umræður skapast um hlutverk bókaútgefenda og hversu 

nauðsynlegir þeir séu þar sem rafbókavæðingin henti sjálfsútgáfu vel. Allir 

viðmælendur mínir voru sammála um að bókaútgefendur væru mikilvægir milliliðir 

og að tilkoma rafbóka breytti í raun ekki hlutverki þeirra mikið. Sigrún segir 

bókaútgefendur eiga að tryggja gæði og það myndist yfirleitt ákveðið 

trúnaðarsamband milli bókaútgefenda og rithöfunda. Hún segir rithöfundinn treysta 

bókaútgefandanum fyrir verki sínu, að hann komi því á framfæri, sjái til þess að útlitið 

sé í lagi og að það sé farið með verkið á allan hátt eins og vera ber. Sigrún segir afar 

erfitt að spá fyrir um framtíðina en telur þó ólíklegt að bókaútgefendur verði óþarfir í 

nánustu framtíð. Að hennar mati setur aðkoma bókaútgefenda ákveðinn gæðastimpil á 

bækur sem ekki fæst með öðrum hætti. Sigrún telur umræðu um sjálfsútgáfu hafa 

breyst meðal rithöfunda við tilkomu rafbókanna og í framhaldinu hafi sjálfsútgáfa 

aukist.  

Haraldur telur bókaútgefendur veita mikilvæga þjónustu. Einmitt þess vegna 

finnst honum að bókaútgáfur eigi að standa að rafbókaútgáfu, vegna þess að þær hafi 

sannfæringarmáttinn, kynningaraðferðirnar og stærðarhagræðið. Haraldur telur engan 

vafa leika á því að bókaútgáfur séu besta leiðin til að koma ritverki á framfæri. Hann 

bendir jafnframt á að þó svo að rafbókavæðingin bjóði upp á sjálfsútgáfu sé slíkt ekki 

á færi allra rithöfunda. Haraldur minnir á að afar fáir rithöfundar hafi slegið í gegn 

með sjálfsútgáfu. Hann segist þó bíða spenntur eftir að fyrsti þekkti rithöfundurinn hér 

á landi taki upp á því að prófa þessa leið. „Ég held að það gæti orðið skemmtilegt og 

svolítil áminning fyrir forlögin, að þau eru ekkert ein að þessari köku“ segir Haraldur.  

Guðmundur segir að sjálfsútgáfa hafi snaraukist með rafvæðingunni og það 

hafi aldrei komið út jafnmargar bækur í heiminum og nú. Sömuleiðis hafi aldrei verið 

prentaðar jafnmargar bækur og einmitt nú. 

Að mati Einars mun hlutverk bókaútgefenda ekkert breytast í 

grundvallaratriðum. Hann bendir á að það hafi verið sagt síðustu tuttugu ár að 

bókaútgefendur séu óþarfir því að rithöfundar geti látið prenta bækurnar sínar sjálfir. 

Einar telur hins vegar að líkurnar á því að rithöfundar nái góðum árangri með 
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sjálfsútgáfu séu hverfandi.  Hann segist sannfærður um að hlutverk bókaútgefenda 

verði jafnvel mikilvægara í rafbókaumhverfinu en nokkru sinni fyrr. Þegar fleiri reyni 

að koma sér á framfæri án aðstoðar bókaútgefenda verði framboðið svo mikið:  

 

Neytandinn verður þá einhvern veginn að geta fengið rörsýnina, séð 
hvað það er sem skiptir máli og þá komu útgefendurnir til skjalanna 
sem svona vátsér, stimpillinn á gæði. Sala og markaðssetning verður 
alltaf mikilvægari, það hefur ekkert með rafbókina að gera. Það er 
aukin afþreying og hlutverk okkar verður mikilvægara til að ná í gegn 
(Einar). 

5.2.6 Framtíð bóka  
Mikið hefur verið rætt um hver sé framtíð prentaðra bóka með tilkomu rafbóka. 

Sömuleiðis er spáð í spilin varðandi rafbækur, hvernig þær munu þróast og hvort þær 

muni alfarið taka við af prentuðum bókum og þá hvenær. Allir viðmælendur mínir 

voru sammála um að prentaða bókin væri ekkert að hverfa. Ekki voru hins vegar allir 

á sama máli um hversu öflug rafbókin yrði í nánustu framtíð. Guðrún segist alls 

ekkert hrædd um að prentaðar bækur séu að hverfa, allavega ekki í hennar lífstíð. Hún 

segir rafbækurnar líklega gera það að verkum að prentuðu bókunum fækki eitthvað og 

nefnir sem dæmi starfsfélaga sinn sem lesi mikið rafbækur og sé í framhaldinu farinn 

að grisja úr bókahillunum heima hjá sér. Guðrún segir svo mikið afþreyingarefni gefið 

út að fólk hafi hvorki áhuga né pláss til að eiga það allt. Guðrún telur þó að til dæmis 

matreiðslubækur og ljóðabækur verði áfram í prentuðu formi, það séu bækur sem fólk 

muni vilja eiga en afþreyingarefnið fari inn á lesbrettin.  

Arnar Már segir að með tilkomu nýrra miðla hafi þeim eldri alltaf verið spáð 

dauða. „Þegar kasettan kom þá héldu menn að platan myndi deyja, þegar videóið kom 

þá héldu menn að bíóin myndu deyja“ segir Arnar Már og spáir því að prentaðar 

bækur hverfi aldrei, á sama hátt og plötusöfn hurfu ekki með tilkomu geisladisksins. 

Arnar Már telur hins vegar að neyslumynstur muni breytast og bendir á að nú neyti 

fólk afþreyingarefnis á mismunandi vegu og það neyti jafnvel sama efnis oft. Hann 

nefnir sem dæmi að við sjáum kvikmynd í kvikmyndahúsi, sjáum hana svo í sjónvarpi 

og kaupum svo ef til vill diskinn líka. Arnar Már telur að bókin eigi líka eftir að þróast 

á þennan hátt: 

 

Svo verður til einhver editor sem tekur og býr til miklu meira efni úr 
öllu því efni sem til er í kringum bókina sem síðan verður rafræna 
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útgáfan. Þannig að það verði hérna, og það verði hægt að share-a því 
og senda þá á facebook og twitter og, þannig að það verði sko, það 
verði í raun og veru til allt öðruvísi efni. Þannig að ég gæti trúað að 
þetta yrði value-ið sem myndi réttlæta það að bókin væri jafnvel dýrari 
á rafrænu formi (Arnar Már). 

 

Haraldur er sammála Arnari Má um að hin prentaða bók muni ekki hverfa. 

Hann segir að bækur hafi ekki horfið með tilkomu kvikmyndahúsa, sjónvarpsins né 

myndbandsdiska. Haraldur segir bókina frístandandi og þess vegna muni hún aldrei 

hverfa. 

„Það er ótímabærar andlátsfregnir af hinni prentuðu bók!“ segir Einar. Hann 

telur viðkvæmasta tímann í íslensku bókaútgáfunni vera næstu sjö til tíu árin á meðan 

bókaútgáfan verður í tvöföldu kerfi með bæði útgáfu rafrænna og prentaðra bóka. Að 

mati Einars þoli viðskiptalíkön hinna íslensku bókaútgefenda það ekki. Þeir þoli ekki 

að missa tekjurnar af prentuðu bókinni yfir í rafbókina, nema það komi aukning í 

tekjum, þar sem kostnaðurinn verður áfram hinn sami, jafnvel meiri. Samkvæmt 

Einari felst þessi aukni kostnaður í því, að ef gefin er út sama bókin bæði rafrænt og 

prentuð, þurfi að prenta færri eintök sem er oft dýrara en að prenta fleiri eintök. Ofan 

á það komi svo kostnaður við að búa til rafbókina. Einar telur að ákveðin tegund bóka 

muni alfarið flytjast yfir í rafbókaform í framtíðinni, það sé „skyndibitakiljan“ sem 

fólk kaupir fyrir ferðalög og fríið. 

Guðmundur er ekki alveg sammála hinum viðmælendum mínum sem allir telja 

að rafbókin muni dafna vel í nánustu framtíð. Hann segir þá skoðun vera almenna 

meðal bókaútgefenda í Evrópu, jafnvel þeirra sem eru komnir lengst í 

rafbókaþróuninni, að rafbókin verði svolítið eins og hljóðbókin. Guðmundur útskýrir 

að það hafi orðið gríðarleg sprenging í hljóðbókum á 10. áratugnum sem reyndar hafi 

farið svolítið fram hjá okkur Íslendingum: 

 

Þá verður hljóðbókin mesti vaxtarbroddur bókaútgáfunnar í svona 
stærri löndum og í svona 10-15 ár var allur vöxtur í bókaútgáfu borinn 
af hljóðbókum, þar voru allir hlutirnir að gerast. Nú er þetta hætt, 
hljóðbókin er ekki að vinna svona mikið á, hún hefur stagnerað aftur 
og menn eru að fara úr fisikal hljóðbókum yfir í hljóðbækur á öðru 
formati. Bara í gær var verið að kynna lausn í anda þess sem við erum 
að spekulera í hér. Stóra, sem sagt, yfirfylkisfúnkerandi streymislausn 
fyrir hljóðbækur í Bandaríkjunum. Sem fólk bara tjúnar inn á í bílum, 
bara eins og útvarp. Það eru allskyns möguleikar í gangi (Einar). 
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5.2.7 Samantekt 
Hluti af viðmælendum mínum telur bókaútgefendur vera áhugalausa um rafbækur og 

það stafi fyrst og fremst af því að þeir vilji ekki breyta starfsháttum sínum. Flestir 

viðmælendur mínir skynja eða upplifa sjálfir hræðslu við rafbókavæðinguna og telja 

hana eðlilega. Hún sé sprottin af óttanum við hið óþekkta auk þess sem 

bókaútgefendur óttist mjög að missa tökin og stjórnina á bókum sínum fari þær á 

rafbókaform. Einn viðmælandi minn gagnrýnir bókaútgefendur fyrir að sjá ekki 

tækifærin í rafbókaútgáfunni og segir þær bókaútgáfur sem fylgja ekki breytingum 

eftir eigi á hættu að lifa ekki af. Bókaútgefendurnir meðal viðmælenda minna segjast 

hins vegar að þeir verði að fara mjög hægt í rafbókavæðinguna. Einn þeirra bendir á 

að virðiskeðja bókaútgáfunnar á Íslandi gefi af sér 35 milljarða tekjur á ári og að 

rafbækur ógni þessari veltu sökum eðlis rafbóka og aðgengis að þeim. Sumir þeirra 

telja að rafbækurnar geti aldrei gefið af sér sambærilegar tekjur og bókamarkaðurinn 

fyrir prentaðar bækur en annar bendir á að allt eins sé hægt að búa til viðskiptalíkan 

fyrir rafbækur líkt og fyrir prentaðar bækur. Einn viðmælandi benti á að með 

rafbókinni kæmu inn nýir lesendur sem væri verðmæti í sjálfu sér.  

 Margir viðmælenda minna telja íslenska bókamarkaðinn ekki lúta sömu 

lögmálum og bókamarkaðir í öðrum löndum sökum smæðar þess íslenska. 

Viðmælendur mínir innan bókaútgáfunnar eru sammála um að aðkoma ríkisins að 

bókamarkaðnum sé léleg og benda á að á Norðurlöndunum fái bókaútgáfur megnið af 

föstum tekjum sínum af því að selja sveitafélögunum og ríkinu bækur, slík umgjörð sé 

ekki til staðar hérlendis.  

 Líkt og algengt er erlendis hefur einn viðmælandi minn, sem er bókaútgefandi, 

opnað rafbókalager sem gefur kost á miðlægri stýringu rafbókanna. Annar 

viðmælandi lýsir yfir áhyggjum sínum af þessari þróun og telur hana stuðla að 

óeðlilegri einokun á bókamarkaðnum. 

 Allir viðmælendur mínir voru sammála um að þrátt fyrir tilkomu rafbóka og 

aukna sjálfsútgáfu verði hlutverk bókaútgefenda áfram mikilvægt og að það muni 

ekki breytast mikið í nánustu framtíð. Sumir töldu jafnvel að hlutverk þeirra yrði enn 

þýðingarmeira með auknu framboði rafbóka.  

 Enginn viðmælenda minna taldi að prentaða bókin myndi hverfa í nánustu 

framtíð þrátt fyrir rafbókavæðinguna og margir bentu á að gömlum miðlum væri oft 

spáð dauða með tilkomu nýrra miðla en að þeir dómar gengju sjaldnast eftir. Flestir 

viðmælendur mínir voru þó sammála um að vissar tegundir bókmennta myndu líklega 
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mikið til fara alveg yfir á rafbókaform, til dæmis afþreyingarbækur. Einn 

bókaútgefandi taldi að næstu sjö til tíu árin gætu orðið bókaútgefendum erfið á meðan 

kerfið væri tvöfalt, það er að bæði yrði að gefa út rafbækur og prentaðar bækur.  

5.3 Almenningsbókasöfn 

5.3.1 Hlutverk almenningsbókasafna  
Með rafbókavæðingunni hefur umræða um hlutverk bókasafna orðið hávær og þá 

meðal annars snúist um hvort rafbækur hafi áhrif á hlutverk bókasafna og tilverurétt 

þeirra auk vangaveltna um hver þau áhrif verði. Guðrúnu finnst mikilvægt í 

rafbókavæðingunni að minna á og sanna fyrir yfirvöldum hversu mikilvæg bókasöfn 

eru, að þau skipti máli í samfélaginu og að þau gegni ákveðnu hlutverki sem ekki sé 

minna mikilvægt núna á 21. öldinni en það var á 19. eða 20. öld. Það sé að miðla og 

veita öllum jafnan aðgang að upplýsingum. Guðrún telur að munurinn á íslenskum 

bókasöfnum og öðrum norrænum bókasöfnum sé að þau síðarnefndu séu mikið stærri 

með ýmiss konar fagdeildum þar sem til dæmis tæknifólk, bókmenntafræðingar og 

grafískir hönnuðir starfa með bókasafns- og upplýsingafræðingunum. Sigrún segir 

bókasafns- og upplýsingafræðinga sinna mjög mikilvægu hlutverki en það séu líka 

aðrir faghópar sem einnig sinna mikilvægu hlutverki og allir þessir hópar verði að 

vinna saman. Hún telur að skortur á slíku samstarfi geri það að verkum að bókasöfn á 

Íslandi séu komin mun styttra á veg í rafbókavæðingunni en bókasöfnin á hinum 

Norðurlöndunum.  

Einar segir bókasöfnin gegna lykilhlutverki í að mennta fólk til lesturs og að 

mikilvægt sé að aðgengi barna og unglinga að skólasöfnum sé tryggt. Einar segir það 

ömurlegt hversu lítið fjármagn skólasöfnin fái til að sinna hlutverki sínu. Hann hefði 

kosið að við værum nær norska kerfinu en í því felast skyldukaup til bókasafnanna. 

Stjórnvöld veita myndarlegum fjármunum til kaupa á norskum bókmenntum fyrir 

bókasöfnin sem fyrir vikið eru hornsteinn norskrar bókaútgáfu segir Einar. 

Arnar Már bendir á að sumum finnist þurfa að halda úti menningararfleifðinni 

og veita fólki aðgang að bókum en honum finnst ekkert réttlæta að það eigi að vera 

ókeypis. Hann bendir á að bókasafnið sé ekki fyrir bókasafnsfræðingana heldur fyrir 

fólkið í landinu og það verði því að fjármagna söfnin:  

 

Bókasöfn eru náttúrulega góð og gild, sko, þú veist. Og það kemur 
hérna íslenska tungan og menningararfleifðin og þú veist, jari, jari, 
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jari, sko, og það er eitt. Og svo þetta, hvað réttlætir það að leigja út 
bók og það fær enginn neitt fyrir hana (Arnar Már). 
 

Guðmundur sér það sem „svona hugmyndalegt og hugsunarlegt atriði“ að 

bókasöfnin og bókaútgefendur vinni saman að því að efla lestur og bæta 

bókmenninguna. 

5.3.2 Lagaumgjörð bókasafna 
Bókasöfnin glíma við að sinna því hlutverki sem þeim ber að sinna samkvæmt lögum 

en fá til þess of lítið fjármagn. Guðrún segir þetta alltaf hafa verið þannig, líka í 

góðærinu, bókasöfnin hafi alltaf verið svelt. Hún segir afleiðingarnar vera að 

bókasöfnin séu alltaf að reyna að gera eitthvað af veikum mætti: 

 

 Eins og ég var spurð að áðan: „Ertu ekkert farin að hugsa út í að gera 
svona eins og Danir með þarna, að fá aðgang að kvikmyndum á, á 
þarna dönsku, þú veist, bara í gegnum Netið og eitthvað?“ Ég sagði: 
„Veistu það, ég hef bara ekki komist í það”. Þú veist, ég er ein í 100% 
stöðu og svo eru aðrir 90% og einhver annar í 50% (Guðrún). 
 

Guðrún bendir á að flest íslensk lög sem tengist bókasöfnum séu úrelt og hún hræðist 

að bókasöfnin geti orðið undir af því að þau hafi ekki nógu öflugan málsvara.  

Rithöfundar eru ekki síður ósáttir en bókasafns- og upplýsingafræðingarnir við 

þá umgjörð sem bókasöfnin búa við. Sigrún segir Ísland vera eina af rúmum 20 

þjóðum sem greiði höfundum fyrir útlán á bókum af bókasöfnum. Hins vegar er hún 

afar ósátt við bókasafnssjóðinn og tilhögun hans. Hún bendir á að verstu mistökin hafi 

verið gerð árið 1998 þegar lög um greiðslu fyrir útlán voru sett á. Mistökin fólust í því 

að stjórnvöld ákveða upphæðina árlega í stað þess að rithöfundar fái að semja um 

hana. Sigrún rifjar upp að nefndin sem skilaði áliti á sínum tíma hafi metið það svo að 

upphæðin í bókasafnssjóð þyrfti að vera 90 milljónir árlega. Það var árið 1998 en 

núna, fjórtán árum seinna, sé upphæðin einungis 23 milljónir. Sigrún segir þetta þýða 

að rithöfundur fái rétt um 17 krónur fyrir útlán á bókinni sinni. Hún segir þetta vera 

málefni sem sé stanslaust rætt, rithöfundar hitti alla menntamálaráðherra og mæti 

alltaf skilningi en ekkert gerist. Hún bendir jafnframt á að samningsaðstaða rithöfunda 

sé slæm, listafólk fái ekki samúð. „Núna eru bókasöfnin í rauninni sterkari aðilinn ef 

ríkið kemur ekki inn í þetta“ bætir Sigrún við.  
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Guðmundur tekur undir orð Sigrúnar og lýsir yfir áhyggjum sínum vegna 

ástandsins: 

 

Jafnvel þó að við séum að djöflast í stjórnvöldum, senda bréf á 
þingmenn og bla bla bla, þá er ekkert í augsýn að það sé að koma inn 
einhver fjárspýting inn í bókasafnssjóð eða við við eigum að fá meiri 
tekjur af sölu verka okkar inn í grunnskóla eða það eigi að vernda 
okkur fyrir piraty. Það er ekkert svoleiðis í gangi, þvert á móti, það er 
einhver helvítis höfundarréttanefnd núna í gangi inni í 
menntamálaráðuneyti þar sem allir helstu piratar þessa lands sitja þar 
í nefndinni og eiga að ráðslaga um framtíð stafrænnar miðlunar á 
Íslandi! Þetta er bara absúrd! Fólk sem eru yfirlýstir andstæðingar 
höfundarréttar! Svona er þetta ástand (Guðmundur). 

 

Að mati Guðmundar er það mjög óeðlilegt í nútímaþjóðfélagi að hið opinbera skuli 

ekki tryggja fjármagn til þess að greiða fyrir aðgengi almennings að bókasöfnum. 

Guðmundur bendir jafnframt á að slíkt sé ekki í samræmi við það sem gengur og 

gerist í öðrum löndum þar sem bókaútgefendur geti bæði treyst á aðgengisgreiðslur og 

skylduinnkaup fyrir bókasöfnin. Guðmundur telur ekki í augsýn að ástandið sé að 

batna: „stjórnmálamenn, þeir fatta þetta ekki“ segir hann ósáttur.  

 Kári segir að það skorti pólitíska umgjörð og framtíðarsýn í aðgengismálum 

almennings að upplýsingum og það eigi ekki bara við um bókasöfnin.  

5.3.3 Viðhorf til bókasafna 
Viðhorf útgefenda og rithöfunda til bókasafna einkennast af mikilli óánægju sökum 

lélegs endurgjalds fyrir útlán. Guðrún segir bókasöfnin ekki ætla að ræna neinu af 

neinum með því að fá inn rafbækur, þau vilji ekki fá þær ókeypis heldur á sanngjarnan 

hátt. Hún telur einnig að bókasöfnin ræni ekki kaupendum bóka heldur þvert á móti 

skili bókasöfnin af sér öflugri viðskiptavinum fyrir bóksala. Guðrún bendir einnig á 

að það þurfi að fara að leggja af stað með vinnuna við rafbókavæðingu bókasafnanna 

því að hún gerist ekki á einum degi.  

Sigrún telur rithöfunda mikla stuðningsmenn bókasafna og hefur aldrei heyrt 

rithöfunda tala illa um bókasöfn en hins vegar ríki mikil óánægja gagnvart 

bókasafnssjóði rithöfunda eins og hann er í dag. Hún segir rithöfunda ekki skilja af 

hverju þeir fái alltaf lægri og lægri greiðslu þó að útlánum á bókum þeirra fjölgi. Hins 
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vegar gleðjast þeir óskaplega þegar þeir sjá hvað bækurnar séu í miklu útláni. Sigrún 

útskýrir þetta: 

 

Maður verður að horfa á það að í litlu málsamfélagi þar sem bókin þín 
selst kannski bara í 800 eintökum þá gleður það þig ósegjanlega þegar 
þú sérð að hún hefur verið lánuð út í 4500 eintökum, jafnvel þó þú fáir 
bara 17 krónur á eintakið (Sigrún). 
 

Sigrún telur að bókaútgefendur séu farnir að sjá bókasöfnin fyrir sér sem 

vonda karlinn, óvininn og á vissan hátt skilur hún það. Hún segir þetta viðhorf þó ekki 

eiga við um rithöfunda. Þeir vilji bara fá borgað fyrir það sem þeir gera en þeir séu 

ekki á þessum vettvangi í „vílingum og dílingum“.  

Arnar Már er harðorður í garð bókasafnanna:  

 

Stærsti þjófnaðurinn verður til í bókasöfnum! Þar er þjófnaðurinn! Þar 
er fólk að nota vöruna og borga ekkert fyrir það. Það er raunverulegur 
þjófnaður! Það er ekkert annað en stuldur ef þú tekur bók, lest hana og 
skilar henni aftur og borgar ekki. Það er raunverulegur stuldur. Þú ert 
að nota efni og ert ekki að borga fyrir það (Arnar Már). 

 

Arnar Már segir bókasöfn, eins og þau eru rekin í dag vera, „furðulegt fyrirbæri“. 

Hann kvartar yfir því að fá engar upplýsingar úr Gegni um útlán bókanna sem hann 

gefur út. Arnar Már telur að 70% lesenda fái bækurnar hans lánaðar á bókasafni en 

einungis 30% kaupi þær. Með það í huga veltir hann því fyrir sér hvers vegna eigi að 

selja bókasafninu bækur. Arnar Már spyr sig hvað réttlæti að selja bækur á bókasöfnin 

þar sem hann fái engar tekjur fyrir útlánin auk þess sem salan minnki í ofanálag. 

Arnar Már segir jafnframt magn bóka sem bókasöfnin kaupi vera það lítið að sú sala 

skipti sig litlu sem engu. Hann vill frekar gefa bókasöfnunum bækurnar og fá 100 

krónur fyrir hverja útleigu. En ekki „að krakkarnir geti bara haft ókeypis aðgang að 

bókunum mínum“ segir Arnar Már.  

Guðmundur er sammála Arnari Má og leggur þunga áherslu á óánægju sína 

með að útgefendur fái ekki krónu fyrir útlán bóka þeirra á bókasöfnum. Hann segir 

jafnframt, eins og Arnar Már, að bókasöfnin kaupi það lítið af bókum að sú sala skipti 

bókaútgefendur engu. Hann bætir við að allir bókaútgefendur kvarti yfir því að 

bókasöfnin komi til þeirra og heimti afslátt ofan á afslátt. Guðmundur segir að í 

áratugi hafi ríkt sátt um þetta kerfi þar sem bókasöfnin voru alltaf mikilvægur aðili á 
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markaðnum, þau keyptu inn bækur. Guðmundur bendir á að þegar sú réttlæting sé 

ekki lengur til staðar, auk þess sem bókaútgefendur fái ekki krónu úr bókasafnssjóði, 

þá sé allur efnahagslegur hvati af samstarfi við bókasöfnin horfinn. Guðmundur telur 

að rithöfundarnir séu sammála bókaútgefendum um þetta atriði en segi það ekki 

opinberlega af ótta við að fá alla upp á móti sér. „Það er bara þannig að félög 

rithöfunda eru bullandi óánægð með kerfið sem er í dag“ segir Guðmundur og er 

greinilega afar ósáttur.  

Einar tekur undir óánægju starfsbræðra sinna, Guðmundar og Arnars Más. 

Hann tekur einnig djúpt í árinni: 

 

Bókasöfnin skipta mig nánast engu máli nema að ég er að tapa 
peningum! Tapa peningum vegna þess að það er fullt af fólki sem er að 
lesa vörurnar mínar, útgáfubækurnar á bókasöfnunum en ég fæ ekkert 
fyrir það! Ég er ekki í fýlu út í, ekki í fýlu út í bókasöfnin vegna þess, ég 
er að bara að segja að þarna er hús fullt af bókum sem er að lána 
vörurnar mínar, þeir hafa ekki efni á að kaupa þær hins vegar með 
örfáum undantekningum (Einar). 

5.3.4 Bókaútgefendur og bókasöfn  
Bókaútgefendur á Íslandi eru augljóslega afar ósáttir við það samkomulag sem ríkir 

milli þeirra og bókasafnanna. Óánægjan er það djúpstæð að allir viðmælendur mínir 

innan bókaútgáfunnar töldu ekki einungis að bókasöfnin skiptu þá engu máli heldur 

að þeir beinlínis töpuðu á starfsemi bókasafnanna. Mér lék því hugur á að vita hvernig 

viðmælendur mínir sæju fyrir sér að hagsmunir bókaútgefenda og bókasafnanna gætu 

mögulega farið saman, sérstaklega þegar kæmi að rafbókum. Svör bókaútgefendanna 

voru öll á einn veg, að bókasöfnin þyrftu að greiða bókaútgefendum fyrir útlánin, þar 

með færu hagsmunir þeirra saman. Bókasafns- og upplýsingafræðingarnir sáu hins 

vegar fleiri möguleika. Að mati Haraldar fara hagsmunir bókaútgefenda og bókasafna 

þegar saman í dag en hann segir vanta meiri rannsóknir í tengslum við það. Haraldur 

bendir á að bókasöfnin gefi af sér bókmenntasinnað fólk sem kaupi bækur samhliða 

því að fá þær lánaðar af safninu. Haraldur nefnir dæmi um mann sem les til dæmis 18 

jólabækur. Þessi maður hefði aldrei keypt 18 bækur en með lestrinum gæti myndast 

hjá honum mikill áhugi á bókum sem veldur því að hann heldur áfram að fá lánaðar, 

kaupa og fá bækur að gjöf:  
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Þannig að mér finnst þetta, ég held að þetta sé vanmetið þetta 
samband, sem sagt hvað bókasöfnin eru hérna, að gera mikið, sko, 
hvert útlán er ekki töpuð sala. Ég er alveg 100% á því. Ég er þeirrar 
skoðunar að ef bókasöfnin væru ekki til þá væri bóksala mun verri 
(Haraldur).  
 

Þegar Guðmundur er spurður um hvernig hagsmunir bókasafna og 

bókaútgefenda geti farið saman svarar hann að innan útgefendahópsins hafi aldrei 

farið fram skipulögð umræða um þetta mál. Hann bendir á að það hafi til dæmis aldrei 

verið haldinn fundur eða málþing um málefni útgefenda, rafbóka og bókasafna. Að 

mati Guðmundar felst vandamálið líka í því að það séu fáar bókaútgáfur sem hafi 

yfirsýn yfir málið og eigi raunverulegra hagsmuna að gæta. Hann bendir á að 

langflestar íslensku bókaútgáfurnar séu bara lítil fyrirtæki sem hafi hvorki orku né 

áhuga á að leysa þessi mál: 

 

Á hinni hliðinni erum við með Upplýsingu sem er stórt hagsmunafélag. 
Miklu miklu fleiri aðilar þar inni sem vinna fyrir almenningsbókasöfn 
sem samkvæmt lögum sveitafélög eru skyldug til að hafa. Hvernig það 
hins vegar virkar í rafræna heiminum hefur í raun og veru enginn 
útfært nema jú Upplýsing hefur reynt að gera það með einum eða 
öðrum hætti með allskyns umræðum um það. En sko á meðan að 
ríkisvaldið borgar ekki rassgat í bókasafnssjóð þá er þetta bara ekki 
hægt (Guðmundur). 
 

Arnar Már segir hagsmuni bókaútgefenda og bókasafna geta farið saman ef 

bókasöfnin borgi eftir notkun á bókinni. Hann telur það vera hinn eðlilegasta hlut og 

segir að bókaútgáfa sín myndi þá vera tilbúin að dreifa bókunum frítt á bókasöfnin og 

fá í staðinn greitt fyrir hverja útleigu. Það er að mati Arnars Más sanngjarnt, eða eins 

og hann orðar það sjálfur: „Ég vil bara fá borgað í hvert skipti sem bókin fer út, 

eðlilega greiðslu. Og ef það er hérna 200 kall eða 300 kall eða what ever!“ 

 Kári segir að erlendar rannsóknir hafi sýnt að notendur rafbóka á bókasöfnum 

séu þeir sem síðan kaupi bækurnar, bæði rafbækur og prentaðar bækur. Að hans mati 

hafi því bókaútgefendur ekki ástæðu til að óttast að rafbókaaðgengi á bókasöfnum 

hafi í för með sér minni sölu. Kári segir sanngjarnt endurgjald fyrir aðgengi vera 

sjálfsagt. Hann telur að innkaup allra íslenskra bókasafna og upplýsingamiðstöðva 

skipti einhverjum hundruðum milljóna króna árlega og undrast yfir því að 

bókaútgefendum finnist ekki muna um þau innkaup.  
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5.3.5 Framtíð bókasafna 
Flestir viðmælendur mínir eru sammála um að framtíð bókasafna sé ekki ógnað með 

tilkomu rafbóka en flestir eru sammála um að starfsemi bókasafnanna sé að breytast. 

Guðrún segist ekki vera hrædd við að bókasöfnin séu að líða undir lok. Hún bendir á 

að bókasöfnin hafi breyst ótrúlega mikið undanfarin 10-15 ár og breytingarnar eigi 

eftir að verða fleiri:  

 

Við þurfum bara að aðlaga okkur og sanna okkur. Við megum ekki 
verða einhver, alltaf mýs og taka ekki þátt í neinum umræðum og 
eitthvað svona dæmi (Guðrún). 

 

Kári tekur undir þetta og segir mikilvægt fyrir bókasöfnin að einangra sig ekki 

með því að einblína bara á prentað mál. Að hans mati er nauðsynlegt fyrir íslensk 

bókasöfn að vera í takti við tímann og geta boðið upp á bækur og hljóðbækur á 

rafrænu formi í nánustu framtíð. 

5.3.6 Samantekt 
Flestir viðmælenda minna voru á einu máli um að bókasöfnin væru mikilvæg í 

samfélaginu, þau jafni aðgengi landsmanna að menningu og stuðli að auknum lestri 

svo eitthvað sé nefnt. Mikil óánægja ríkir meðal viðmælenda minna yfir þeirri 

lagaumgjörð sem starfsemi bókasafnanna býr við. Á meðal bókaútgefenda felst sú 

óánægja aðallega í því að ekkert endurgjald er til bókaútgefenda fyrir útlán á bókum 

þeirra af bókasöfnum. Á meðal rithöfunda er óánægja með alltof lágt endurgjald fyrir 

bókaútlánin og á meðal bókasafns- og upplýsingafræðinga ríkir óánægja yfir því 

hversu erfitt þeim reynist að sinna hlutverki sínu með því fjármagni sem þeim er veitt. 

Allir viðmælendur mínir kalla á einn eða annan hátt eftir því að ríkið tryggi fjármagn 

til þess að greiða fyrir aðgengi almennings að bókasöfnum. Þessi staðreynd litar 

viðhorf bókaútgefendanna til bókasafnanna sem einkennist af óánægju og einn þeirra 

gengur svo langt að kalla bókasöfnin stærstu þjófana. Til þess að hagsmunir 

bókaútgefenda og bókasafnanna færu saman sáu bókaútgefendur bara einn kost, að 

þeir fengju greitt fyrir útlánin. Bókasafns- og upplýsingafræðingarnir töldu hins vegar 

að bókaútlán þýddu ekki tapaða bókasölu, þvert á móti gæfu bókasöfnin af sér 

bókakaupendur. Enginn viðmælenda minna taldi bókasöfnin vera að líða undir lok en 

flestir sögðu starfsemi þeirra þegar hafa breyst og að hún myndi breytast mikið í 

nánustu framtíð.  
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5.4 Rafbækur á bókasöfnum 
Ljóst er að umræða um kosti, galla, aðgengi og eftirspurn rafbóka á bókasöfnum er 

löngu hafin meðal bókasafns- og upplýsingafræðinga á Íslandi þó svo að rafbækur séu 

ekki í boði fyrir söfnin enn. Guðrún telur rafbækur tvímælalaust stækka markhóp 

bókasafnanna og að margir lánþegar á bókasafninu hennar hafi beðið eftir 

rafbókunum. Guðrún segir að einn af stóru kostunum við rafbækurnar fyrir bókasafnið 

sé að það situr ekki uppi með upp undir 100 eintök af prentaðri bók sem eitt sinn var 

vinsæl en tekur bara hillupláss ári seinna þegar hún er lánuð mun minna út.  

Haraldi finnst almennt umræðan meðal bókasafns- og upplýsingafræðinga um 

rafbækur vera ágæt en þekkingin sé ekki nægileg. Sama gildi utan fagsins. Það sé 

eðlilegt því rafbókamálin séu ekki einföld og þau séu heldur ekkert að verða 

einfaldari. Haraldur vill þó sjá að stétt bókasafns- og upplýsingafræðinga skilji 

rafbækur og geti verið til aðstoðar, jafnvel þó að bókasöfnin fari ekki að lána út 

rafbækur strax. Þá ættu þau samt að geta liðsinnt þeim sem vantar aðstoð. „Það er 

algjörlega hérna, lykilatriðið í þessu“ telur Haraldur.  

Kári tekur í sama streng. Hann telur bókasafns- og upplýsingafræðinga ekki 

óttast að rafbækur þýði dauðadóm yfir bókasöfnum. Kára finnst starfsystkini sín 

almennt forvitin um rafbækur og að þau séu að taka af skarið, stilla sér upp í 

framvarðasveit og taka þátt í umræðunni. Kári segir að eftirspurnin eftir rafbókum hjá 

lánþegum aukist stöðugt og að margir gangi jafnvel út frá því að bókasafnið láni út 

rafbækur. Hann segist oft hafa heyrt frá starfsfélögum á Norðurlöndunum að 

kostnaður bókasafna vegna rafbóka sé of hár miðað við prentaðar bækur. Kári segist 

vilja fá íslenskar rafbækur á bókasafnið sitt en að allar slíkar ákvarðanir séu í höndum 

bókaútgefenda. Hann segir jafnframt umræðu innan stéttarinnar um rafbækur hafa 

staðið yfir í fjöldamörg ár en núna fyrst sé komin alvara í hana.  

„Ég er drulluhræddur við bókasöfn og rafbækur!“ segir Einar og segir 

hræðsluna byggjast á því ástandi sem ríki í dag á bókasöfnum þar sem bókaútgefendur 

fái engar greiðslur fyrir útlán á prentuðum bókum og Einar telur að möguleikar hans 

til að hafa tekjur af rafbókum verði að engu fari bókasöfn að lána út rafbækur, enginn 

muni kaupa rafbækur verði hægt að fá þær lánaðar. 

5.4.1 Hindranir 
Ýmsar hindranir eru í vegi fyrir rafbókavæðingu bókasafnanna. Ber þar hæst að 

bókaútgefendur sjá sér engan hag í að selja rafbækur til bókasafna en rafbókavæðing 
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bókasafnanna er algjörlega undir bókaútgefendum komin. Sigrún segir að þetta 

málefni sé alls staðar á oddinum og að bókasöfn í öllum heiminum óski eftir 

rafbókum til útlána því það sé krafa neytenda. Sigrún telur að bæði bókaútgefendur og 

rithöfundar fái á sig stimpil sem „ljóti karlinn“ þar sem þeir standi í vegi fyrir 

rafbókavæðingu bókasafnanna: „Það vill enginn vera ljóti karlinn í þessu!“ segir 

Sigrún en bendir á að það þurfi að finna einhverja umgjörð sem virkar. Hún veltir upp 

þeirri spurningu hvort bókasöfn eigi yfir höfuð að lána út rafbækur sökum formsins, 

kannski þurfi bókasöfnin að halda sig við efnisleg eintök, eins og prentaðar bækur, 

hljóðbækur og geisladiska. Sigrún dregur í efa, að jafnvel þó upp kæmi ásættanlegt 

viðskiptamódel, að íslenska ríkið væri reiðubúið að greiða uppsett verð fyrir útlánin.   

 Arnar Már segir umræðuna um bókasöfn á villigötum. Það sé af og frá að 

bókasöfn geti bara valið inn rafbækur á söfnin og lánað þær út eins og hvert annað 

efni. Hann segir mikilvægt að búa til einhvern ramma í kringum slík útlán en hefur 

ekki hugmynd um hvernig sá rammi ætti að vera. 

 Haraldur telur engan vafa leika á því að íslensku bókasöfnin muni komast yfir 

hindranirnar og fá rafbækur til útlána en það geti tekið nokkur ár. Þau útlán verði 

alltaf, eðli málsins vegna, með ákveðnum hömlum.  

 Guðmundur segir bókaútgefendur frábitna þeirri tilhugsun að lána út í 

stykkjatali vatnsmerkta skrá á bókasöfnum, hann segist geta fullyrt að slíkt hugnist 

engum bókaútgefendum. Hann segir íslenska bókaútgefendur vera með varfærna 

stefnu í málefnum rafbóka á bókasöfnum og þeir reyni að vera í stöðugu sambandi við 

starfsfélaga sína í öðrum löndum til að fá upplýsingar. Guðmundur segist hafa reynt 

að ræða við bókasafnsgeirann og skýra út að þau séu að tala við einkarekin fyrirtæki 

sem hafi engar sérstakar skyldur gagnvart bókasöfnum:  

 

Ég skrifa hér ekkert undir eitthvað plagg að mér beri skylda að 
afhenda bækur, án endurgjalds, bara af því að ríkið hefur ekki getað 
búið til pólitíska umgjörð um aðgengi fyrir þegnana! Það er bara ekki 
mitt hlutverk! Þetta virðist vera einhvern veginn erfitt að ræða, það 
vinna allir hjá hinu opinbera og sjá þetta einhvern veginn svona: „Nú 
er komið að þér að afhenda okkur þetta“. Það er ekki þannig, þetta eru 
einkafyrirtæki (Guðmundur). 
 

Kári bendir á að rafbækur séu í boði á bókasöfnum erlendis og segist ekki sjá 

ástæðu til annars en að íslensk bókasöfn geti fylgt í fótspor þeirra. Hann segir málið 
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vera í höndunum á bókaútgáfunum, bókasöfnin þurfi að banka á dyr þeirra. „Við 

getum talað okkur í hel“ segir Kári en bókaútgefendur og rithöfundar þurfa auðvitað 

að vera með við þetta borð. Kári er vel meðvitaður um ástæðuna fyrir tregðu 

bókaútgefenda: „ég held að þeir telji sig ekki græða nóg á þessu“ skýrir hann út og 

bætir við að hingað til hafi ekki verið neinar viðræður hér á landi á milli 

bókaútgefenda og almenningsbókasafna um rafbókaaðgengi bókasafna. 

Sigrún segir að við verðum alltaf að horfast í augu við hvað Ísland er fámennt 

og hún telur að íslenski bókamarkaðurinn lúti öðrum lögmálum sökum þessa. Hún 

bendir á að í risastórum málsamfélögum breyti smá mistök í samningum við bókasöfn 

ekki nokkru. Hins vegar gætu slík mistök á íslenskum markaði orsakað óbætanlegt 

tjón, til dæmis ef farið væri út í rafbókaútlán með þeim hætti að salan hrynji. Sigrún 

segir alla erlenda starfsfélaga sína vera í öngum sínum yfir því hvernig eigi að fara 

með útlán á rafbókum á bókasöfnum. „Af því að öll okkar lög og allt okkar umhverfi 

segir þetta má. Allt sem kemur út, geta bókasöfnin keypt og lánað út“ segir Sigrún. 

Guðrún segir umræðuna um rafbækur á bókasöfnum hafa verið í gangi hjá 

samtökum forstöðumanna almenningsbókasafna sem séu mjög öflug samtök. Guðrún 

greinir frá því að komið hafi til tals að bókasöfnin taki sig saman um að kaupa 

sameiginlegan aðgang að enskum rafbókum. En það kosti sitt og efnahagslegar 

aðstæður bókasafnanna undanfarið hafi ekki verið góðar. 

5.4.2 Takmarkanir  
Á bókasöfnum sem lána út rafbækur hefur sú lánastarfsemi verið háð ýmsum 

takmörkunum sem fallið hafa í misgóðan farveg hjá bæði lánþegum og starfsfólki 

bókasafnanna. Hér á landi er bókasafnið sem Guðrún starfar á það eina sem lánar út 

rafbækur. Guðrún segir að niðurhal rafbóka sé takmarkað við tvær bækur á viku á 

bókasafni sínu. Hún bendir á að væru engin mörk gætu svartir sauðir dundað sér við 

að hlaða endalaust niður rafbókum frá safninu, „bara svona að gamni sínu“ skýrir 

Guðrún út. Jafnframt lokast lánsrafbókin eftir 28 daga. Guðrúnu finnst eðlilegt að hafa 

slíkar takmarkanir á rafbókum til að aðgreina þær frá sölubókum en segir það vafamál 

hvar mörkin eigi að liggja.  

 Einar segir mikið hafa verið rætt um hvort bókasafnsútlán á rafrænum bókum 

eigi að vera „offsite eða onsite“, það er, hvort lánþeginn geti fengið rafbókina lánaða í 

gegnum tölvu heiman frá sér eða þurfi að mæta til þess á bókasafnið. Einar segir 

bókaútgefendur alls ekki sætta sig við þann möguleika að rafbók verði hægt að fá 
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lánaða af bókasafni í gegnum tölvu heiman frá sér. Það þurfi að vera „landfræðileg 

hindrun“ á þeim útlánum, líkt og á útlánum prentaðra bóka: 

 

Þú þurfir að fara með tækið þitt til þess að leigja eintakið. Alveg eins 
og þegar þú ætlar að ná í Arnald Indriðason [prentað eintak] þá ferðu 
út á bókasafn og þú sækir þér (Einar). 

  

Aðspurður hvort Einar telji að bókasöfn og lánþegar muni sætta sig við slíkar 

takmarkanir bendir Einar á að bókasöfnin hafi lengi lánað út geisladiska með tónlist. 

Hann spyr sig af hverju bókasöfnin krefjist þess ekki líka að tónlistarvefurinn 

tónlist.is opnist bókasöfnunum fyrst þau telja sig eiga heimtingu á slíku frá 

bókaútgefendum. „En bíddu, á að vera með rafrænar bækur en ekki rafræna tónlist 

sem þó er til leigu á bókasafninu?“ spyr Einar. 

Guðrúnu finnst hugmyndir um landfræðilegar hömlur rafbóka á bókasöfnum 

gamaldags viðhorf og ótrúlega úrelta skoðun. Guðrún telur og vonar að slíkar 

hugmyndir verði ekki að veruleika. Hún bendir á að það sé vel hægt að hafa ákveðnar 

hömlur sem felist ekki í landfræðilegum hömlum: „Ég verð bara alveg að segja eins 

og er, mér finnst það bara út í hött“ segir Guðrún. 

Að mati Guðmundar eru Svíþjóð og Danmörk helstu vítin til að varast því þau 

hafi bæði eyðilagt rafbókamarkað sinn með óheftu útláni rafbóka. Hann bendir á að 

þar sé hlutfall útlána á rafbókum mjög hátt á kostnað seldra rafbóka og því sé ekkert 

að gerast í þessum löndum í rafbókaútgáfu og rafbókasölu. Guðmundur segir alla 

aðila í þessum löndum vera ósátta við sinn hlut þegar kemur að rafbókaútlánum 

bókasafnanna, bókasöfnin séu ósátt við kostnaðinn, bókaútgáfurnar ósáttar við óheft 

útlán og of lágt gjald auk þess sem rithöfundar séu óánægðir með hvað þeir fá lítinn 

hluta. „Í Svíþjóð er þetta þannig núna að allt er í hnút og enginn talar saman“ bætir 

Guðmundur við.  

5.4.3 Viðskiptalíkön 
Ekki hafa verið miklar umræður, ef þá nokkrar, meðal hagsmunaaðila um hvaða 

viðskiptalíkön myndu henta fyrir rafbækur á bókasöfnum hér á landi. Augljóslega eru 

bókaútgefendur og rithöfundar ósáttir við það endurgjald sem þeir fá í dag fyrir útlán 

prentaðra bóka á bókasöfnum. Einar telur að möguleikar bókaútgáfu sinnar á að hafa 

tekjur af rafbókum verði að engu, komi bókasöfnin inn með þeim hætti sem þau gera í 
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dag: „þá get ég bara sleppt þessu“ segir Einar. Hann telur að ef fólk hefur val um að 

fá lánaða eða kaupa rafbók í gegnum tölvuna heima velji enginn að kaupa rafbókina: 

  

Þannig að ég set alveg ofboðslega mikið spurningamerki gagnvart 
aðkomu bókasafna að rafrænum útlánum nema að tryggt sé að 
endurgjaldið sé í samræmi við þá þjónustu sem verið er að veita. Þeim 
er svo þröngur stakkur búinn, þeim er vorkunn. Ég er ekki í stríði við 
Borgarbókasafnið, alls ekki! (Einar). 
 

Eina viðskiptalíkanið sem Einar segist geta sætt sig við er að lánþegar þurfi að mæta á 

bókasafnið, þar sé bókinni streymt á lesbrettið og að það tilkomi sanngjarnar greiðslur 

frá bókasöfnum fyrir útlánin til bæði útgefenda og rithöfunda. „Það gæti gengið“ 

segir Einar en samtímis segist hann hafa litla trú á því að til verði fjármunir fyrir slíkar 

greiðslur hér á landi. 

Guðrún trúir ekki öðru en að hægt verði að komast að samkomulagi og bendir 

á að til séu ýmis viðskiptalíkön sem hægt sé að nota. Hún segir það sjálfsagt að 

bókaútgefendur og rithöfundar fái sanngjarnar greiðslur fyrir útlán rafbóka, enginn sé 

að tala um að taka það af þeim. Hún bendir á að rafbækur hafi reynst bókasöfnum 

dýrar á Norðurlöndunum en að bókasöfnin þar hafi ekki fengið þann skilning sem þau 

hefðu þurft frá stjórnvöldum. Í stað þess að fá auka fjárveitingar frá stjórnvöldum hafi 

þau þurft að skera niður í öðrum innkaupum til þess að geta keypt inn rafbækur.  

 Sigrún segir að viðskiptalíkön fyrir rafbækur á bókasöfnum hafi lítið sem 

ekkert verið rædd hér á landi meðal rithöfunda. Hún segir frá alþjóðlegri ráðstefnu um 

þessi málefni sem fulltrúi hennar sótti fyrr í ár og að niðurstaðan úr henni hafi verið 

að enginn viti neitt! „Það eru allir í sama limbóinu, allir eru að reyna að finna 

einhver módel“ segir Sigrún. Hún bætir við að rithöfundar hér á landi séu ekki til 

viðræðu um tilhögun rafbóka á bókasöfnum á meðan greiðslur vegna útlána prentaðra 

bóka eru með þeim hætti sem þær eru í dag.  

 Kári bendir á að það sé verið að reyna að finna hið fullkomna viðskiptalíkan 

um allan heim fyrir aðgang bókasafna að rafbókum, án árangurs. Hann segir að mörg 

viðskiptalíkön hafi verið reynd en ekkert orðið ofan á enn. Kári segist gera sér grein 

fyrir að bókasöfnin geti ekki ráðið ferðinni í þessum málum en þau verði samt að 

horfa til hagsmuna sinna. Þá ekki eingöngu fjárhagslegra hagsmuna sinna heldur ekki 

síst ábyrgðarinnar gagnvart viðskiptavinum sínum því kveðið sé á um óheft aðgengi 
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þeirra í lögum. Að mati Kára ætti því löggjafinn einnig að koma að borðinu og móta 

stefnu til framtíðar í þessum málum.  

5.4.4 Hlutverk bókasafna í rafbókavæðingunni 
Þó svo að bókasöfn hér á landi séu enn ekki rafbókavædd eru uppi ýmsar hugmyndir 

um hvert hlutverk bókasafnanna eigi að vera í rafbókaferlinu. Haraldur telur það 

skemmtilega hugmynd að bókasöfnin taki að sér það hlutverk að rafbókavæða eldri 

verk. Það gæti verið gegn greiðslum eða jafnvel fyrir bókaútgáfurnar sjálfar. Haraldur 

efast þó um að bókasöfnin séu nógu framsækin til þess að af slíkum verkefnum verði.  

 Guðmundur er sömu skoðunar og Haraldur og segir að bókaútgefendur hafi 

þegar árið 2005 leitað til hins opinbera til að athuga hvort hægt væri að búa til 

umgjörð utan um verkefni sem fælist í rafvæðingu á eldri bókum. Guðmundur segir 

að bókaútgefendum finnist eðlilegt að verkefnið fari í gegnum Landsbókasafn Íslands 

– Háskólabókasafn. Það henti vel því að þessar bækur séu sjaldnast í útláni, þær skipti 

kannski ekki máli fyrir almenning en rafvæðing þessara bóka skipti máli fyrir 

fræðasamfélagið og gæti þar með aukið rannsóknir. Guðmundur sér fyrir sér að greidd 

væri ákveðin upphæð árlega fyrir rafrænu birtinguna á bókunum á meðan þær væru 

enn í höfundarrétti. Guðmundur segir jafnframt að hugmyndin hafi verið kynnt fyrir 

Hagþenki (félag höfunda fræðslurita og kennslugagna) og Rithöfundasambandinu og 

þeim finnist hún góð.  

Að sögn Kára er krafa bókasafnanna að fá að taka þátt í rafbókavæðingunni á 

eigin forsendum. Hann telur að bókasöfnin geti gegnt veigamiklu hlutverki í kynningu 

og fræðslu á þessum nýja miðli og umgengni við hann. Kári bendir á að með því að 

taka þátt í rafbókvæðingunni séu bókasöfnin að gæta að jöfnun aðgengis allra og 

uppfylla lagalegar skyldur sínar.  

Guðrún er í ólíkri aðstöðu en starfsfólk annarra bókasafna hér á landi þar sem 

bókasafn hennar hefur þá sérstöðu að bjóða upp á rafbækur til útláns. Guðrún er á 

sömu nótum og Kári og segir að starfsfólk safnsins hafi frá fyrstu stundu hugsað sér 

að það væri í svolitlu kennsluhlutverki og miðlunarhlutverki þegar kæmi að 

rafbókavæðingunni: 

 

Við erum alltaf með lesbretti á borðinu þannig að fólk er að fikta í því 

og við sjáum það eða við segjum fólki af því, „þú mátt kveikja á því 
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og“ þú veist „og opna og þú getur stækkað letur og snúið þessu og gert 

svona og svona.“ Og fólk verður bara heillað (Guðrún). 

 

Guðrún segir að lánþegum sé boðið að hringja sé það með fyrirspurnir eða vandamál 

vegna rafbókanna og starfsfólkið reyni að aðstoða það eftir bestu getu. Guðrún bætir 

því við að það sé ekki síður mikilvægt fyrir starfsfólkið að hjálpa notendunum því það 

læri svo mikið af því sjálft.  

5.4.5 Samantekt 
Samkvæmt þeim viðmælendum mínum sem starfa á bókasöfnum eru lánþegar farnir 

að bíða eftir að rafbækur komi á bókasöfnin og sumir jafnvel ganga út frá því vísu að 

þar sé rafbækur að finna. Einnig kom fram hjá þessum sömu viðmælendum að 

mikilvægt væri fyrir bókasafns- og upplýsingafræðinga að vera í framvarðasveit þegar 

kæmi að rafbókum og rafbókavæðingu. Bókaútgefendur segjast vera hræddir við 

rafbækur og bókasöfn. Sú hræðsla byggist meðal annars á því að þeir halda að enginn 

muni kaupa rafbækurnar ef þær verða til útláns. Sá ótti, til viðbótar við þá staðreynd 

að þeir fá ekki endurgjald fyrir bókasafnsútlán á bókum sínum, gerir það að verkum 

að þeir sjá sér engan hag í að rafbókavæða bókasöfnin. Einn bókaútgefandi benti 

jafnframt á að bókaútgefendur væru einkarekin fyrirtæki sem bæru engar skyldur til 

bókasafnanna. Bókasafns- og upplýsingafræðingarnir meðal viðmælenda minna telja 

hins vegar sjálfsagt að bókasöfn á Íslandi fái rafbækur til útláns líkt og bókasöfn í 

nágrannalöndum okkar.  

 Flestir viðmælendur mínir eru sammála um að útlán rafbóka á bókasöfnunum 

þurfi að vera með einhvers konar takmörkunum. Þeir eru þó ekki sammála um hverjar 

þær takmarkanir eigi að vera. Bókaútgefendur vilja til dæmis landfræðilega hindrun 

fyrir lánþega að þeir þurfi að koma á bókasafnið til að fá lánaða rafbók, og að það 

verði einungis með streymi. Samkvæmt þeim eru Norðurlöndin víti að varast, þar hafi 

óheft útlán eyðilagt rafbókamarkaðinn. Bókasafns- og upplýsingafræðingarnir meðal 

viðmælenda minna eru sammála um að einhverjar takmarkanir þurfi að vera til staðar 

á rafbókaútlánum. Þeir segjast mögulega sætta sig við streymi en finnst landfræðileg 

hindrun ekki koma til greina. Enginn viðmælenda minna er með í huga eitthvað 

sérstakt viðskiptalíkan fyrir rafbækur á bókasöfnin. Þeir eru allir meðvitaðir um að 

bókasöfn í öðrum löndum séu í vandræðum með að finna góð viðskiptalíkön fyrir 

rafbækur. Engar viðræður eru hafnar um slík líkön hér á landi og einn viðmælenda 
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minna segir aðkomu ríkisins mikilvæga í þessum málum til að móta stefnu til 

framtíðar.  

Þegar kemur að hlutverki bókasafnanna í rafbókavæðingunni benda nokkrir 

viðmælendur mínir, meðal annars bókaútgefendur, á að bókasöfnin gætu tekið að sér 

það hlutverk að rafbókavæða eldri bækur. Sumum viðmælendum mínum finnst 

mikilvægt að bókasöfnin séu í kennslu- og miðlunarhlutverki þegar kemur að 

rafbókavæðingunni, að þau taki þátt í kynningu og fræðslu á þessum nýja miðli. 
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6 Niðurstöður og umræður 
 
Í þessum kafla dreg ég saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar, skoða þær í 

samhengi við fræðilega umfjöllun í köflum 2-3 og svara rannsóknarspurningum. Fyrst 

skoða ég hvar íslensk rafbókavæðing stendur í dag. Því næst fjalla ég um hvaða 

áskoranir bíða almenningsbókasafna í kjölfar rafbókvæðingarinnar. Að lokum athuga 

ég hvort hagsmunir almenningsbókasafna og bókaútgefenda geti farið saman þegar 

kemur að rafbókum.  

6.1 Hvar stendur íslensk rafbókvæðing í dag? 
Íslenskar rafbækur hafa verið á hérlendum markaði að einhverju marki í rúmt ár. 

Fáeinar bókaútgáfur selja íslenskar rafbækur auk þess sem nokkrir sjálfstæðir 

rafbókavefir bjóða upp á íslenskar rafbækur til sölu. Framboðið er hins vegar afar 

takmarkað og heildarframboð íslenskra rafbóka er einungis nokkur hundruð 

bókartitlar (Ásútgáfan, e.d.; Emma, e.d.; Forlagið, e.d.; Lestu.is, e.d.; Skinna, e.d.).  

Nokkrar ástæður virðast vera fyrir seinni rafbókaþróun hér á landi. Ein þeirra 

er mikil hræðsla við yfirvofandi ólöglegt niðurhal og dreifingu á íslenskum rafbókum 

sem einkennir viðhorf bókaútgefenda í rannsókn minni. 

Margt bendir til þess að tónlistarmarkaðurinn og bókamarkaðurinn hegði sér 

að mörgu leyti á svipaðan hátt (Loebbecke, 2010). Samkvæmt Eiði Arnarssyni (2012) 

er mjög lítið um ólöglegt niðurhal á íslenskri tónlist og það hefur orðið aukning á sölu 

íslenskrar tónlistar undanfarin ár. Íslenskir tónlistarneytendur hegða sér ekki eins og 

neytendur annarra landa. Sú staðreynd gæti gefið bókaútgefendum til kynna að þeir 

ættu frekar að líta til íslensks tónlistarmarkaðs fremur en þess erlenda þegar þeir spá 

fyrir um framtíð íslenskra rafbóka. Lítið ólöglegt niðurhal íslenskrar tónlistar gæti 

gefið bókútgefendum vísbendingar um að lítil ástæða sé til að óttast ólöglegt niðurhal 

á íslenskum rafbókum. Það er í samræmi við skoðanir Haralds, viðmælenda míns. 

Hann telur ekki að það þurfi að óttast stórfellt ólöglegt niðurhal á íslenskum rafbókum 

því Íslendingar beri virðingu fyrir íslensku efni.  
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Samkvæmt Wischenbart, Carrenho og Licher (2012) er lítið til af rannsóknum 

um ólöglegt niðurhal og dreifingu rafbóka og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

þykja ekki nægilega áreiðanlegar. Þessar fáu rannsóknir sýna þó að nokkuð er um 

ólöglegt niðurhal rafbóka en það er mjög misjafnt milli landa. Þar kemur líka fram sú 

áhugaverða staðreynd að frumrit rafbóka sem deilt er ólöglega er í mörgum tilvikum 

órafvæddar bækur sem voru skannaðar inn en ekki stolið frá löglegum rafrænum 

frumritum. Athyglisvert er að þrátt fyrir að enginn viðmælenda minna hafi orðið var 

við ólöglega dreifingu á íslenskum rafbókum hérlendis, á því rúma ári sem þær hafa 

verið á markaðnum, þá stjórnast allar rafbókaaðgerðir bókaútgefenda af þeim ótta. 

Sem dæmi um slíka aðgerð má nefna að langflestar rafbækur frá íslenskum 

bókaútgefendum eru með rafbókavörn. Samkvæmt Blankfield og Stevenson (2012) og 

Carreiro (2010) sýna rannsóknir að afritunarvarnir hefta og hamla þróun og útbreiðslu 

rafbóka. Afritunarvarnir viðhalda notkun margra mismunandi skráargerða og þær 

stuðla jafnframt að einokun rafbókaveita. Allir viðmælendurnir í rannsókn minni voru 

sammála um að þetta umhverfi hægði verulega á rafbókavæðingunni en töldu 

jafnframt að rafbókavarnir væru líklega tímabundin lausn og bundu vonir við að 

önnur betri lausn fyndist í nánustu framtíð. Margir viðmælendanna töldu að sú lausn 

væri fólgin í streymi. Í Bandaríkjunum, þar sem rafbókaþróunin er komin lengst, er 

streymi lausn sem æ fleiri hallast að í rafbókageiranum. Til dæmis hafa margar 

þarlendar rafbókaveitur hafið tilraunir með streymi rafbóka á bókasöfn (Hoffelder, 

2012a; Kelley, 2012a).  

Önnur ástæða fyrir seinni rafbókavæðingu hérlendis er hve lítill íslenski 

bókamarkaðurinn er. Einn bókaútgefandi meðal viðmælenda minna bendir á að það sé 

lítill efnahagslegur hvati til að knýja á um hraða rafbókavæðingu hérlendis. 

Samkvæmt fleiri viðmælendum mínum innan bókaútgáfnanna er lítið sem ekkert 

fjárhagslegt svigrúm til rafbókaþróunar. Meðal viðmælenda minna segist einn 

bókaútgefandi sig þess vegna hafa meðvitað haldið aftur af rafbókaþróuninni hjá 

bókaútgáfu sinni. Hann segir að sökum smæðar íslenska bókamarkaðsins leyfist 

honum sá munaður að læra af mistökum nágrannalandanna áður en hann hefur 

rafbókavæðinguna fyrir alvöru. Hann telur jafnframt að íslensk rafbókavæðing væri 

ekki endilega komin lengra nú um stundir þó svo að hann hefði byrjað 

rafbókavæðinguna fyrr og jafnvel lagt í hana tugi milljóna króna.  

Aðrir viðmælendur gagnrýndu bókaútgefendurna fyrir þetta viðhorf og sögðu 

íslenskan bókamarkað alls ekki lúta öðrum lögum en aðrir bókamarkaðir og veltu því 
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fyrir sér hvort bókaútgefendur stæðu meðvitað í vegi fyrir rafbókavæðingunni. Hluti 

af viðmælendum mínum taldi bókaútgefendur áhugalausa um rafbækur af tveimur 

ástæðum. Annars vegar vegna þess að þeir vildu ekki breyta starfsháttum sínum og 

hins vegar að þeir óttist mjög að missa stjórnina á bókum sínum fari þær á 

rafbókaform. Bókaútgefendur sjálfir telja hins vegar rafbókavæðinguna hér á landi 

vera í eðlilegum takti við önnur Evrópulönd og Guðmundur segir bókaútgefendur 

spyrja sig af hverju þeir ættu að rjúka til og selja rafbækur þegar þeir viti ekki hvort 

nokkur muni kaupa þær og þegar þeir eru með prentmarkað sem virkar vel. Að mati 

Guðmundar fara engar bókaútgáfur á Íslandi út í rafbókavæðingu nema þær sjái fyrir 

sér að í framtíðinni verði til markaður sem þær þurfi að sinna og það séu bara ein eða 

tvær bókaútgáfur.  

Flestir viðmælenda minna báru saman rafbókavæðinguna við 

tónlistarmarkaðinn sem varð rafrænn fyrir um það bil 20 árum. Allir voru sammála 

um að rafbókamarkaðurinn yrði að forðast þær gryfjur sem rafræna tónlistin féll í. 

Rafræni tónlistarmarkaðurinn notaði afritunarvarnir með slæmum árangri, notendur 

voru ósáttir og ólöglegt niðurhal á tónlist var mikið. Í dag hefur rafræni 

tónlistarmarkaðurinn látið undan kröfum neytenda, fallið frá afritunarvörnum og 

einfaldað aðgang notenda að rafrænni tónlist, meðal annars með streymis- og 

áskriftarlausnum (Loebbecke, 2010). Þrátt fyrir ásetning bókaútgefenda um að læra af 

mistökum rafræna tónlistarmarkaðsins þegar kemur að rafbókavæðingunni eru ekki 

mörg merki um að slíkur lærdómur hafi verið dreginn hér á Íslandi, hvorki hvað 

varðar aðferðir við miðlun rafbóka né þegar kemur að því að skapa jákvætt viðhorf 

meðal rafbókaneytenda til bókaútgefenda. Einn viðmælenda minna bendir einmitt á 

þetta, að afritunarvarnir geti orsakað andstöðu á meðal notenda sem leiði til þess að 

meiri líkur séu á að þeir vilji stela efninu og/eða dreifa því.  

6.2 Hvaða áskoranir bíða almenningsbókasafna á Íslandi í 
kjölfar rafbókavæðingarinnar? 

Helsta áskorun íslenskra almenningsbókasafna í rafbókavæðingunni er sú að fá 

bókaútgefendur til þess að veita þeim aðgang að rafbókum. Ástæða þess að íslenskir 

bókaútgefendur vilja ekki veita bókasöfnum aðgengi að rafbókum virðist helst vera 

tvíþætt. Í fyrsta lagi ríkir mikil óánægja meðal viðmælenda minna sem eru 

bókaútgefendur með þá lagaumgjörð sem starfsemi almenningsbókasafnanna býr við 

um þessar stundir. Helsta óánægja þeirra felst í að þeir fá ekkert endurgjald fyrir útlán 



	   89	  

bóka sinna og að rithöfundar fá alltof lágt endurgjald. Meðal allra viðmælenda minna 

innan bókaútgáfunnar og hjá viðmælenda mínum sem er í forsvari fyrir rithöfunda 

kemur fram staðföst skoðun þeirra að íslenskar rafbækur fari ekki inn á bókasöfn við 

óbreytt ástand. Í öðru lagi óttast bókaútgefendur mjög að möguleikar þeirra til þess að 

hafa tekjur af rafbókasölu verði að engu fari bókasöfn að lána út rafbækur. 

Viðmælendur mínir horfa til Norðurlandanna og segja þau víti til varnaðar. Dæmi um 

það er Svíþjóð þar sem um það bil 90% rafbóka eru lánaðar út af bókasöfnum en 

einungis 10% þeirra keyptar (Facht, 2012). Bókasafns- og upplýsingafræðingar í hópi 

viðmælenda minna telja sjálfsagt að almenningsbókasöfn á Íslandi fái rafbækur til 

útláns líkt og sambærileg bókasöfn í nágrannalöndum okkar. 

Allir viðmælendur mínir kalla á einn eða annan hátt eftir aðkomu ríkisins að 

þessu máli. Þeir segja ríkið þurfa að tryggja fjármagn til þess að greiða fyrir aðgengi 

að almenningsbókasöfnum en ekki síst þurfi að búa til pólitíska umgjörð og móta 

framtíðarsýn í aðgengismálum almennings að upplýsingum. Athyglisvert er að skoða 

að það sama hefur gerst í nágrannalöndum okkar. Til dæmis bjóða Svíar og Bretar 

upp á rafbækur á bókasöfnum sínum en vandamálin sem fylgt hafa því eru svo mörg 

og umfangsmikil að í báðum löndunum hafa málefnum rafbóka og bókasafna verið 

vísað til ríkisins til lausnar (DCMS, 2012; Svensk Biblioteksförening, 2012b). 

Vandamálin sem upp hafa komið í rafbókavæðingu bókasafna í Evrópu og 

Bandaríkjunum eru fyrst og fremst fólgin í erfiðleikum við að finna hentugt 

viðskiptalíkan fyrir rafbækur á bókasöfnum. Svo virðist sem ekkert viðskiptalíkan 

hafi enn komið fram á sjónarsviðið sem hentar bæði bókasöfnum, bókaútgefendum og 

neytendum. Einnig hefur verið ósætti milli bókaútgefenda og bókasafna vegna ýmissa 

takmarkana á útlánum rafbóka. Jafnframt hefur verið deilt um eignarhald rafbóka sem 

bókasöfnin greiða fyrir. Að auki eru bókasöfnin ósátt við að hafa ekkert um bókaval 

að segja þegar kemur að rafbókum (Eder, 2012; Hoffelder, 2012b; Kelley, 2011a; 

Svensk Biblioteksförening, 2012b; „Zlatan-boken”, 2011). Að því gefnu að bókasöfn 

hérlendis fái íslenskar rafbækur til útláns eru líkur á því að ofangreind vandamál verði 

meðal þeirra áskorana sem þau þurfi að glíma við. Enginn viðmælenda minna hafði 

skoðun á hvaða viðskiptalíkan þeir myndu helst kjósa að nota hér á landi. Enda eru 

það kannski ekki tímabærar vangaveltur miðað við hversu stutt íslensk rafbókavæðing 

er komin á veg auk þess sem hagsmunaaðilar um allan heim velta fyrir sér þessari 

spurningu án þess að eiga við henni svar. Einn viðmælandi minn meðal 

bókaútgefenda var með ákveðnar skoðanir um takmarkanir rafbóka á bókasöfnum. 
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Hann sagði ekki annað koma til greina af sinni hálfu en landfræðilegar takmarkanir, 

það er að lánþeginn yrði að koma á bókasafnið til þess að fá lánaða rafbók. Að auki 

sagði hann streymi einu lausnina sem kæmi til greina ef hann ætti að veita 

bókasöfnum aðgang að rafbókum sínum. Bókasafns- og upplýsingafræðingarnir á 

meðal viðmælenda minna sögðust vera sammála um að útlán rafbóka á bókasöfnum 

yrði að vera með einhverjum takmörkunum. Flestir gátu sætt sig við streymið en þeir 

voru ekki sáttir við landfræðilegar takmarkanir.  

En eiga rafbækur heima á bókasöfnum? Þessi spurning hefur komið upp í 

kjölfar rafbókavæðingarinnar. Margir telja sjálfsagt að bókasöfn bjóði upp á rafbækur 

en þónokkrir hafa þó velt því fyrir sér hvort eðli rafbóka, þá einna helst 

miðlunarformið, geri það að verkum að þær eigi ekki heima á almenningsbókasöfnum 

og benda á að það vanti grundvallarumræður um þetta málefni (Eder, 2012). 

6.3 Geta hagsmunir almenningsbókasafna og 
bókaútgefenda farið saman þegar kemur að rafbókum? 

Í nágrannalöndum okkar virðist vera sem djúpstæð gjá hafi myndast milli 

bókaútgefenda og bókasafna með tilkomu rafbóka. Deilur og ósætti hafa markað 

umræður og fyrirkomulag vegna rafbóka á bókasöfnum. Svo virðist sem deilurnar séu 

að harðna og að deiluaðilar færist fjær hver öðrum frekar en hitt (Ekström, 2012b; 

Polanka, 2012; Svensk Biblioteksförening, 2012b). 

Á Íslandi eru rafbækur ekki enn komnar á almenningsbókasöfnin en þrátt fyrir 

það sýnir rannsókn mín að það ríkir nú þegar mikil óánægja hjá bókaútgefendum í 

garð bókasafna. Eins og Sigrún lýsir því í rannsókn minni eru bókaútgefendur farnir 

að sjá bókasöfnin fyrir sér sem “vonda karlinn, óvininn“. Sú lýsing er athyglisverð í 

ljósi þess að þetta eru sömu lýsingar og Félag sænskra bókasafna viðhafði í 

auglýsingu um sænska bókaútgefendur (Svensk Biblioteksförening, 2012). 

Ásakanirnar virðast því ganga á báða bóga. Einn viðmælenda minna sem er 

bókaútgefandi segir bókasöfnin standa fyrir stórþjófnaði, þar fái neytendur vörur sem 

þeir greiði ekki fyrir. Bókaútgefendurnir segja allir sem einn að bókakaup bókasafna 

skipti sig litlu sem engu máli. Einn bókaútgefandinn lýsir þessu þannig að í áratugi 

hafi ríkt sátt um kerfið þar sem bókasöfnin voru alltaf mikilvægur innkaupaaðili hjá 

bókaútgáfunum. Nú sé sú réttlæting ekki lengur til staðar. Að auki sé endurgjald af 

útlánum ekkert, þar með sé allur efnahagslegur hvati af samstarfi við bókasöfnin 

horfinn. Sambærilega óánægju er hægt að sjá í nágrannalöndum okkar þar sem 
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umgjörð rafbóka á bókasöfnunum hefur kynt undir deilur og ósætti á milli 

bókaútgefenda og bókasafna (Eder, 2012). Þar eru þó forsendur oft aðrar þar sem 

algengt er að bókasöfnin séu mjög stórir viðskiptavinir bókasafnanna (Ekström, 

2012b). Kári bendir hins vegar á að bóka- og efnisinnkaup allra íslenskra bókasafna 

og upplýsingamiðstöðva skipti hundruðum milljóna króna árlega og undrast yfir því 

að íslenskum bókaútgefendum finnist ekki muna um þau innkaup.  

Allir bókaútgefendurnir svöruðu á einn veg aðspurðir um hvernig hagsmunir 

bókasafna og bókaútgáfna færu saman. Til þess þyrftu bókasöfnin að greiða 

útgefendum fyrir útlánin. Bókasafns- og upplýsingafræðingarnir á meðal viðmælenda 

minna sáu hins vegar fleiri möguleika og töldu hagsmunina í raun fara saman nú 

þegar að einhverju leyti. Meðal annars benda bæði Kári og Haraldur á að bókasöfnin 

gefi af sér bókmenntasinnað fólk sem kaupir bækur samhliða því að fá þær lánaðar af 

bókasöfnum. Rannsóknir styðja þetta, samkvæmt Cilip (2012b) keyptu 50% lánþega 

bók eftir rithöfunda sem þeir höfðu kynnst í gegnum lán á bókasafni. 

Annað sem virðist einnig standa í vegi fyrir sættum hagsmunaaðila samkvæmt 

Guðmundi, er að innan bókaútgefendahópsins á Íslandi hefur ekki farið fram 

skipulögð umræða um hvernig leysa eigi málefni bókaútgefenda, rafbóka og 

bókasafna. Hann bendir á að það hafi aldrei verið fundað eða haldið málþing um þetta 

málefni. Guðmundur segir jafnframt að langflestar íslensku bókaútgáfurnar séu bara 

lítil fyrirtæki sem hafi hvorki orku, áhuga né hagsmuni til þess að leysa rafbókamálin. 

Hinum megin við borðið sé Upplýsing, stórt hagsmunafélag með mörgum 

félagsmönnum sem hafi lögin á bakvið sig því þeir séu skyldugir samkvæmt lögum til 

að reka almenningsbókasöfnin. Íhugunarvert er að Guðmundur líti stöðuna þessum 

augum vegna þess að í máli þeirra viðmælenda minna sem eru bókasafns- og 

upplýsingafræðingar kemur fram að þeim fannst þeir algjörlega upp á bókaútgefendur 

komnir í rafbókamálunum. Þar stjórni bókaútgefendur ferðinni og samningsaðstaða 

bókasafnanna sé lítil sem engin. Að sama skapi segir Sigrún, sem er í forsvari fyrir 

rithöfunda, að samningsaðstaða rithöfunda sé slæm því listafólk fái ekki samúð í því 

árferði sem ríkir í þjóðfélaginu um þessar mundir. Hún segir því bókasöfnin sterkari 

aðila. Svo virðist því vera að öllum hagsmunaaðilum finnist þeir vera í slæmri 

samningsaðstöðu gagnvart hver öðrum.  

Í rannsókn minni kemur fram einn sameiginlegur flötur bókasafna og 

bókaútgefenda í rafbókavæðingunni. Hann er sá að bókasöfnin gætu tekið að sér það 

hlutverk að rafbókavæða eldri bækur. Áhugi er á þessu hlutverki meðal bókasafnanna 
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og bókaútgefendur telja að þetta verkefni henti þeim vel. Erlendis eru fordæmi um 

slík rafbókaverkefni bókasafna. Til dæmis hefur Borgarbókasafnið í Stokkhólmi tekið 

að sér slík verkefni (Kungliga biblioteket, 2011). 

Í nágrannalöndum okkar hefur bókasöfnum og bókaútgefendum ekki tekist að 

ná neinum farsælum málalyktum í rafbókamálefnunum. Í Svíþjóð og á Bretlandi er 

deilan komin til stjórnvalda til úrlausnar. (DCMS, 2012; Svensk Biblioteksförening, 

2012b). Ljóst er að það mun reynast íslenskum bókasöfnum erfitt að fá inn rafbækur 

til útláns við óbreyttar aðstæður. Stjórnvöld þurfa því að tryggja að 

almenningsbókasöfnin fái nauðsynlegt fjármagn til þess að þau geti sinnt lagalegu 

hlutverki sínu og skyldum. En ekki síst þurfa stjórnvöld að leiða saman alla 

hagsmunaaðila rafbókavæðingarinnar til þess að hægt verði að koma sér saman um 

umgjörð og miðlun rafbóka á bókasöfnum sem hugnast öllum.  
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7 Lokaorð 
 

Rannsókn mín er eigindleg og því ekki hægt að heimfæra niðurstöður hennar á aðra 

en þátttakendurna í rannsókninni. Ég tel hins vegar að niðurstöður rannsóknarinnar 

gefi nokkuð góða sýn á stöðu rafbókavæðingarinnar og þá sérstaklega með tilliti til 

bókasafna. Auk þeirra rannsóknaspurninga sem ég lagði upp með í þessari ritgerð 

komu upp margar áhugaverðar spurningar og vangaveltur í kjölfarið við vinnslu 

rannsóknarinnar.  

Rafbókavæðingin hefur lítið verið rannsökuð og margt tengt henni væri 

áhugavert að skoða. Dæmi um það er umfang ólöglegs niðurhals á íslensku efni hér á 

Íslandi. Fáar sem engar rannsóknir eru til um ólöglegt niðurhal en staðfestar tölur og 

rannsóknir um slíkt væru afar gagnlegur grunnur að hafa til hliðsjónar við 

rafbókavæðinguna. Annar þáttur er djúpstæð óánægja bókaútgefenda hérlendis við þá 

umgjörð sem bókasöfnin búa við í dag. Mikilvægt væri að rannsaka hlutverk og 

gagnsemi bókasafna, þar sem tengsl á milli bókaútlána og bókakaupa væru skoðuð.  

Annað efni sem viðmælendur mínir komu oft inn á en átti ekki við rannsókn 

mína var rafbókavæðing skólabóka. Rafbækur eru gagnvirkar og henta einstaklega vel 

fyrir skólabókamarkaðinn. Á því sviði væri margt fróðlegt hægt að skoða og rannsaka.  

Í rannsókninni tók ég ekki fyrir verðmyndun og verðlag á rafbókum. Í 

heimildum sem ég skoðaði og í samræðum mínum við viðmælendur rannsóknarinnar 

auk annarra sem hafa innsýn í rafbókamarkaðinn hér á landi fékk ég margar 

vísbendingar um að neytendum finnist verðlag á rafbókum hérlendis of hátt. Til þess 

að komast að því hvort of hátt verð haldi niðri rafbókavæðingu hér á landi væri bæði 

þarft og brýnt að gera rannsókn á meðal íslenskra rafbókaneytenda. Sú rannsókn 

þyrfti að taka til bæði áhrifa verðlags rafbóka á rafbókaneytendur og væntinga þeirra 

til rafbókaverðs auk þess sem kostnaður við rafvæðingu bóka væri skoðaður.  

Markmið rannsóknar minnar var að reyna að varpa ljósi á hvar 

rafbókavæðingin á Íslandi væri stödd nú um stundir, hverju hún breytti fyrir 

almenningsbókasöfnin og hvort bókasöfn og bókaútgáfur ættu sameiginlega hagsmuni 
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þegar kæmi að rafbókum. Rafbókavæðingin er mjög skammt á veg komin, því eru 

óvissuþættir margir og spádómar um þróun rafbóka í nánustu framtíð fallvaltir. Þrátt 

fyrir það er von mín að rannsóknin hafi svarað rannsóknarspurningum að einhverju 

leyti og að niðurstöðurnar geti verið gagnlegar fyrir næstu skref rafbókavæðingarinnar 

hér á landi. 
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