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Ágrip	

Íslenskar rafbækur hafa hingað til ekki náð mikilli útbreiðslu. Hlutur þeirra hefur verið undir 

1% af bóksölu á landinu í heild en það mun núna vonandi breytast. Yfirvofandi eru miklar 

breytingar á rafbókamarkaðinum á Íslandi sem eru til þess hannaðar að stækka markaðinn svo 

hann sé nær því sem gerist í nágrannalöndunum. Ein þessara breytinga hefur þegar átt sér 

stað, stærri innkoma íslenskra rafbóka í Amazon verslunina, svo nú er einnig hægt að lesa þær 

á Kindlum. Hinar breytingarnar eru viðsnúningur í afritunarvörnum og tilraunasamningur við 

bókasöfn um rafræn útlán. Í þessari ritgerð eru breytingarnar skoðaðar og settar í samhengi 

við sögu rafbókarinnar hingað til. Sagan er bæði skoðuð almennt, í hinum stóra heimi, sem og 

hér á Íslandi en einnig eru breytileg viðhorf til rafbóka greind með aðstoð samtímaheimilda. 

Lagaleg vandkvæði við rafbókasölu eru túlkuð í ljósi eignarréttar en einnig er fjallað ítarlega 

um afritunarvarnir. Tekin voru viðtöl við tvo fulltrúa íslenskrar bókaútgáfu, Egil Örn 

Jóhannsson framkvæmdastjóra Forlagsins sem einnig er formaður Félags íslenskra 

bókaútgefenda, og Brigittu Hassell, annan útgefenda Bókabeitunnar. 
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1. Inngangur 
Douglas Adams, höfundur Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, sagði árið 2001 í 

útvarpsþættinum Hitchhiker’s Guide to the Future á BBC að aðdáendur prentsins væru 

einfaldlega að rugla disknum saman við matinn1 (Sol, e.d.). Þegar hann lét þessi orð falla voru 

rafbækur ennþá tiltölulega ungar og voru að mestu lesnar á tölvuskjám, enda höfðu lesbretti 

dagsins í dag ekki enn litið dagsins ljós. Með orðum sínum vísaði Adams til ótta sem margir 

báru til rafbóka á þessum tíma, meðal annars um að þær ættu eftir að ganga af prentuðu 

bókinni dauðri. Aðrir hafa viljað meina að rafvæðing bókarinnar haldi henni þvert á móti 

lifandi lengur þar sem hún getur verið til í rafrænni útgáfu þótt hún seljist upp í prenti og hægt 

sé að nálgast hana hvaðanæva í heiminum (Phillips, 2008).	Rafbækur hafa þannig löngum 

verið útgáfuform sem aðilar innan geirans hafa elskað að vera ósammála um.	

Þegar við tölum um rafbækur í dag koma upp í huga flestra bækur sem við lesum af 

símunum okkar, af spjaldtölvum og kannski fyrst og fremst af lesbrettum sem eru sérstaklega 

hönnuð til lestrar. En hvað er rafbók í almennum skilningi? Hún er í raun ekkert annað en 

vistuð skrá sem geymir texta eða myndir (eða bæði) og sem hægt er að lesa á tölvum eða 

öðrum raftækjum (sjá Reilly 2003, bls. 85 og Gardiner & Musto, 2010). Það er ekki hægt að 

segja einfaldlega að rafbók sé prentuð bók á rafrænu formati vegna þess að margar bækur 

koma aðeins út rafrænt.	

Viðhorf til rafbóka hafa tekið miklum breytingum hérlendis sem og annars staðar 

undanfarin ár. Í árdaga lesbrettanna, þegar sala á rafbókum tók mikinn kipp, héldu spekúlantar 

að þær myndu að lokum taka við af prentuðum bókum og gera þær úreltar (Fallon, 2014 og 

Smith, 2011). Það hefur enn ekki verið raunin. Útgefendur hafa verið hræddir við ólöglega 

dreifingu rafbókanna og hafa þess vegna sett á þær ýmsar afritunarvarnir sem hafa á tíðum 

gert neytendum erfiðara fyrir að nálgast bækurnar. Núna virðist þessi hræðsla vera að minnka, 

eins og kemur meðal annars fram í nýlegum aðgerðum útgáfufyrirtækja, til að mynda 

Forlagsins, sem fjallað verður um hér á eftir. Það hefur nefnilega sýnt sig, til dæmis í gegnum 

áskriftaþjónustur eins og Spotify og Netflix sem veita áskrifendum ótakmarkaðan aðgang að 

tónlist og sjónvarpsefni í skiptum fyrir mánaðargjald, að sé neytendum gefin auðveld og 

sanngjörn leið til þess að borga fyrir efni, munu þeir velja hana frekar en að nálgast efnið 

ólöglega (Bogel, 2015 og Van der Sar, 2015). Þessu virðast útgefendur um heim allan vera að 

átta sig á. 	

																																																													
1„Lovers of print are simply confusing the plate for the food.“ 	



6 

Hér á eftir verður stöðu rafbókarinnar í dag gerð skil og breytingar á íslenskum 

rafbókamarkaði settar í samhengi við það sem þegar hefur gerst erlendis í þeim málum. 

Eignarréttur og afritunarvarnir verða skoðaðar sérstaklega til þess að skýra betur þessar 

breytingar. Saga rafbókarinnar verður þó fyrst rakin í grófum dráttum og í leiðinni verður gerð 

tilraun til þess að skilja breytileg viðhorf til hennar í gegnum árin.  
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2. Saga rafbóka 
Rafbækur eiga sér um hálfrar aldar sögu þó vinsældir þeirra hafi verið mestar undanfarin átta 

ár. Þegar fjallað er um upphafsmann rafbókarinnar er annar af tveimur einstaklingum oftast 

nefndur. Annars vegar Andries van Dam en hann þróaði kerfi stiklutexta (e. hypertext) ásamt 

öðrum í kringum 1967 og var þar að auki fyrstur til þess að nota hugtakið „electronic book“ 

(sjá Reilly, 2003). Hins vegar er hægt að nefna Michael Hart, en hann var upphafsmaður 

Project Gutenberg og stimplaði fyrstu bókina sem tengd er við það verkefni inn í tölvu árið 

1971, Sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna (sjá Lebert 2009 og Flood 2011). Núna býr 

Project Gutenberg gagnagrunnurinn yfir meira en 50.000 bókum sem hægt er að nálgast 

gjaldfrítt á sniðum sem henta til lesturs á ýmis konar lesbrettum og tölvum (Project 

Gutenberg, e.d.).	

Á þeirri tæpu hálfu öld sem liðið hefur síðan van Dam og Hart hófu brautryðjendastarf 

sitt hefur notkun rafbóka tekið miklum breytingum. Þær hafa farið frá því að vera aðallega 

lesnar á tölvuskjám yfir til lesturs á miðlum sem betur eru til þess fallnir, eins og á lesbrettum 

og spjaldtölvum og, nú síðast, á snjallsímum. Hér á eftir verður ekki einungis fjallað nánar um 

þessar breytingar á notkun rafbóka heldur einnig hvernig viðhorf til þeirra hafa tekið 

breytingum í gegnum árin. 	

2.1 Rafbókanotkun fyrir lesbrettabyltinguna 
Í kringum aldamótin var miðillinn ennþá ungur og í talsverðri mótun og því hafði fólk ekki 

myndað sér fastar skoðanir á þeim. Sé litið fyrst á notkunarvenjur, með aðstoð samtíma-

heimilda, kemur í ljós að í árdaga rafbóka fór lestur þeirra aðallega fram á tölvuskjám og 

síðan í lófatölvum, eftir að þær komu til sögunnar. Til þess að lesa bækurnar þurftu lesendur 

að ná sér í sérstök forrit á tölvurnar og voru Adobe eBook Reader og Microsoft Reader með 

þeim vinsælustu (sjá McCubbin, 2002 og Rao, 2001). 	

Á tíunda áratug síðustu aldar höfðu skráasnið verið lengi í mótun þó ekkert eitt væri 

með ríkjandi stöðu. Margir mismunandi aðilar höfðu þróað sitt eigið snið og jafnvel gefið út 

eigið lesbretti sem gat lesið snið þeirra og aðeins það snið (Rao, 2001). Það var ekki fyrr en í 

september árið 1999 að OeB (Open eBook) sniðið kom út, eftir að stærstu útgefendur rafbóka 

og lesbretta höfðu fundið sig knúna til að koma sér saman um eitt snið. Það var þróað áfram af 

International Digital Publishing Forum og árið 2005 var OeB sniðinu skipt út fyrir ePub 

(electronic publication) sniðið sem gat unnið með PDF skráarsniðum (Lebert, 2009, bls. 

67−68). Þetta snið er ennþá algengasta skráarsnið rafbóka í dag og er jafnframt það sem 

íslenskir útgefendur hafa notað fyrir rafbækur sínar. 
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Í grein frá árinu 1991 sem birtist í tækniritinu Online skrifaði Reva Basch að stærsta 

hindrunin fyrir því að geta notið þess að lesa rafrænan texta væri vélbúnaður en á þessum tíma 

var skjáupplausn ekki upp á marga fiska og tölvur auk þess stórar og illmeðfærilegar. 

Tölvurnar sýndu auk þess enn hvítan, grófan texta á svörtum skjá sem hjálpaði ekki við 

lestrarupplifunina.	

Donald Hawkins skrifaði grein í sama tímarit árið 2000. Hawkins skilgreindi þar 

rafbók sem „innihald bókar sem er gert lesendum aðgengilegt á rafrænu sniði“ (2000a, bls. 

16). Það er athyglisvert að nefna að Hawkins sá sig knúinn til þess að taka það sérstaklega 

fram að með þessari skilgreiningu útiloki hann prentaðar bækur sem keyptar séu í gegnum 

netið, og gefur þannig í skyn að aðrir á þessum tíma hafi skilgreint rafbækur sem bækur sem 

er hægt að nálgast með rafrænum leiðum. Hawkins fjallaði enn frekar um fjórar 

birtingarmyndir rafbóka og nefndi þar bækur sem hlaðið er niður á tölvu notandans, bækur 

sem hlaðið er inn á rafbókalesara, bækur sem aðgengilegar eru á heimasíðu en ekki sé hægt að 

hlaða niður og, í fjórða lagi, bækur sem geymdar eru á rafrænu formi en séu svo prentaðar 

eftir pöntun og þannig lesnar af pappír. Þessi síðasta birtingarmynd varpar frekara ljósi á aðra 

skilgreiningu rafbóka á þessum tíma þar sem við myndum núna ekki telja þessa tegund bóka 

með rafbókum, eins og við skilgreindum þær hér að framan.	

Á þessum tíma, um mitt árið 2000, voru tvö lesbretti á markaði sem nutu einhverra 

vinsælda og það þriðja í þróun. Brettin tvö sem voru á markaði, Rocket eBook Reader og 

SoftBook Reader, voru þróuð af sitthvoru fyrirtækinu en höfðu frá ársbyrjun 2000 verið í eigu 

sama fyrirtækis, Gemstar (Hawkins, 2000b). Lesbrettin voru ekki ólík í hönnun þó á þeim 

væri nokkur stærðarmunur. Þau voru aðeins stærri og þykkari en þeir Kindlar sem við 

þekkjum í dag (sjá mynd 1). Þau höfðu frá fjögurra til átta megabæta minni sem þýddi að þau 

gátu geymt frá fjögur- til áttaþúsund blaðsíður af efni. Brettin kostuðu á bilinu USD 199 til 

600. Lesbrettið sem enn var í þróun var frábrugðið þessum tveimur brettum. Það bar nafnið 

EveryBook Dedicated Reader og átti að kosta um USD 2.000. Það var samsett úr tveimur 

skjáum sem hvor um sig var álíka stór og blaðsíða og átti fyrst og fremst að þjóna fagfólki á 

sviði vísinda og tækni (sjá mynd 2). Brettið gat lesið PDF skrár, ólíkt hinum brettunum sem 

lásu hvort um sig einungis skrár sem voru á sniði sem var sérstaklega ætlað þeim (Rao, 2001).	
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Mynd 1: Rocket eBook Reader lesbrettið, vinstra megin, og Softbook, hægra megin 

	
Mynd 2: EveryBook Dedicated Reader lesbrettið 

 
Hawkins endaði fyrri hluta greinar sinnar á vangaveltum um það hvort rafbókin muni 

einhvern tíma leysa prentaðar bækur af hólmi. Hann taldi að svo yrði ekki en röksemdafærsla 

hans fyrir því er áhugavert merki um hversu mikið tímarnir hafa breyst því hann kemst að 

þeirri niðurstöðu að það sé ekkert líklegra að rafbækur leysi prentaðar bækur af hólmi en að 

gagnagrunnar á netinu komi í stað háskólabókasafna (e. reference libraries) (bls. 28). 	
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Í grein sem birtist í fagtímaritinu Pulp & Paper Canada árið 2002 velti Neil 

McCubbin aftur upp vinsælu spurningunni hvort rafbækur gætu komið í stað pappírs. Áður en 

hann svaraði henni greindi hann fyrst frá rafbókaumhverfinu á þessum tíma og þess vegna er 

greinin áhugaverð heimild um notkun rafbóka um aldamótin. McCubbin gerði meðal annars 

athugasemd við það hversu dýrar rafbækurnar voru. Þarna virðast Amazon og aðrar 

netverslanir vera farnar að selja rafbækur að takmörkuðu leyti en McCubbin benti á að 

rafbækurnar voru að jafnaði dýrari en prentuðu bækurnar og munaði allt að 50% í verði. Þetta 

kom honum á óvart enda séu engir prent-, sendingar- eða lagerkostnaðir við rafbækur en þetta 

eru atriði sem enn þann dag í dag eru notuð sem rök fyrir því að rafbækur geti kostað minna 

en þær gera. McCubbin taldi þau lesbretti sem þegar væru komin á markað ágæt til lestrar í 

strætó eða uppi í rúmi en sá galli væri á þeim að þau kosti álíka mikið og fartölvur og því hafi 

sala á þeim verið lítil. Hann komst að lokum að þeirri niðurstöðu að ef verð á rafbókum lækki 

og einhvers konar tæki verði þróað sem geri lesturinn sjálfan þægilegri geti þær mögulega 

tekið til sín eitthvað af pappírsmarkaðnum (McCubbin, 2002, bls. 54). 	

Sameiginlegt viðhorf meirihluta þeirra sem skrifuðu um rafbækur á þessum tíma 

virðist vera það að ekki sé raunveruleg hætta á því að rafbækur leysi prentaðar bækur af hólmi 

en einnig töldu þau tæknina enn standa í vegi fyrir raunverulegri velgengni rafbókanna. Flestir 

virtust auk þess meina að rafbækur þyrftu að vera á einhvern hátt betri en prentaðar bækur ef 

þær ættu að geta haslað sér völl á markaðinum. Í þessu samhengi var oftast fjallað um tengla 

við annað efni inni í textanum og leitarmöguleika (sjá til dæmis Basch, 1991 og Hawkins, 

2000b). Útgefendur rafbóka í dag virðast minna uppteknir af þessum eiginleikum þar sem 

rafbækur hafa nú sannað sig sem nægilega eftirsóknarverð vara út af fyrir sig. Þó eru alltaf 

einhverjar raddir sem halda á lofti hugmyndum um gagnvirkni. Lesendur virðast samt 

aðallega sækja í rafbækur vegna þess hve þægilegt er að hafa þær með sér á ferðinni og vegna 

auðveldrar aðgengni að þeim. Ef mikið er um hlekki eða myndbönd í bókinni getur það auk 

þess dregið athyglina frá textanum (Walker, 2014). 	

2.2 Lesbrettabyltingin 
Fyrstu rafbókalesararnir, Rocket eBook og SoftBook Reader, sem fjallað var um hér að 

framan, komu á markað árið 1998 og voru á stærð og þyngd á við stóra og þykka bók (Lebert, 

2011). Lesbretti höfðu því verið gefin út um árabil áður en Sony og Amazon komu fram með 

sín velþekktu tæki á markað, Sony Reader og Kindle. Þau tæki voru af nýrri kynslóð og höfðu 

mikla yfirburði yfir gömlu tækin. Þau áttu eftir að valda sannkallaðri rafbóka- og lesbretta-
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byltingu því það var ekki fyrr en með komu þeirra að rafbækur fóru að seljast svo einhverju 

munaði (McKinney, 2014).	

Sony Reader kom á markað árið 2006 og Amazon gaf Kindle út ári seinna.	Yfirburðir 

þessara nýju lesbretta lágu á mörgum sviðum. Þau voru ódýrari, með mun meira minni og 

voru smærri og meðfærilegri, eða á stærð við bók í kiljubroti (sjá mynd 3). Helsta ástæðan 

fyrir velgengni brettanna og hinum miklu áhrifum á sölu sem þau áttu eftir að hafa, var hins 

vegar nýja E-Ink tæknin sem þessi tæki voru fyrst til þess að nýta sér. Með því að notast við 

E-Ink, eða rafblek, eins og það gæti kallast á íslensku, varð lestrarupplifunin líkari því að lesa 

af pappír því rafblekið líkti eftir hefðbundnu bleki og var með mun betri upplausn en áður 

hafði þekkst. Vegna eiginleika rafbleksins þurfti auk þess ekki lengur að nota baklýsingu til 

að lesa það af skjánum, eins og áður hafði alltaf þurft á raftækjum. Rafhlaðan í tækjunum 

endist í ofanálag mun lengur vegna þess að skjárinn þurfti ekki að uppfærða sig í sífellu, 

tækið eyddi þannig í raun bara af hleðslu sinni þegar blaðsíðum var flett (Miller, 2006). 

	

 	
 

 

 

 

 

  

 

 

 

	

	

	

 

 

 

 

Sony Reader var með 64 megabæta minni sem fyrirtækið sagði nóg fyrir um það bil 80 

bækur. Þetta var töluverð aukning frá þeim fjórum til átta megabætum hjá Rocket eBook 

Reader og Softbook (Miller, 2006). Í nóvember 2006 kostaði lesbrettið USD 349 (Zhang, 

2006). Fyrsta kynslóð Kindle, þó hún virkaði klunnalegri en Sony tækið eins og sést á 

Mynd 3:  Sony Reader frá 2006 og Amazon Kindle frá 2007 
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myndinni, var til samanburðar með 185 megabæt af minni, sem átti að duga fyrir 200 bækur, 

en kostaði örlítið meira eða USD 399 (Carnoy, 2007).	

Sala á Kindle tók snemma forskot á Sony Reader og var það eflaust að mestu leyti 

netverslun Amazon að þakka. Þar var til sölu mikið úrval rafbóka á hagstæðu verði og mjög 

auðvelt var fyrir notendur Kindle að nálgast titlana í gegnum nettengingu á lesbrettinu sjálfu. 

Það er þannig hægt að segja að Amazon hafi haft ráðandi stöðu yfir rafbókamarkaðnum í átta 

ár, frá 2007, en fyrirtækið var með 65% markaðsins í lok árs 2014 samkvæmt grein í Fortune 

tímaritinu (sjá Parloff, 2014, bls. 150).	

Barnes & Noble, sem áður hafði verið stærsti bóksali Bandaríkjanna blandaði sér í 

lesbrettasamkeppnina með Nook tækinu undir lok árs 2009. Lesbrettið skar sig frá forverum 

sínum með því að vera með tvískiptan skjá, það er að segja 

neðst á tækinu var lítill snertiskjár í lit sem hjálpaði 

notendum að vafra um á tækinu og hægt var að nota sem 

lyklaborð (sjá mynd 4). Tækið gekk í gegnum nokkra 

byrjunarörðugleika en með hugbúnaðaruppfærslum var bætt 

úr þeim og ári eftir að brettið kom út, eða um haustið 2010, 

var það orðið samkeppnishæft Kindle (Carnoy, 2010). 

Tækið kostaði frá USD 149 og var með tvö gígabæt af 

minni sem átti að duga fyrir 1.500 bækur en til samanburðar 

var nýjasti Kindillinn á markaði á þessum tíma með fjögur 

gígabæt af minni (Carnoy, 2010).	

	

	

 
Um þetta leyti bættust spjaldtölvur í hóp þeirra tækja sem voru vinsæl til þess að nota til 

lestrar rafbóka, þegar Apple gaf út sinn fyrsta iPad um mitt ár 2010. Það var ekki ofarlega á 

forgangslista Steve Jobs fyrir iPadinn að hann myndi þjóna sem lesbretti (Auletta, 2010). 

Tækið gat enda augljóslega gert margt sem Kindle gat ekki eins og spilað myndbönd, sýnt 

ljósmyndir og vafrað um á netinu hratt og þægilega. Að lesa bækur var þannig bara eitt af því 

sem hægt var að gera á iPad en einmitt vegna fjölhæfni sinnar náði tækið til fleiri notenda en 

lesbrettin og má þannig ætla að það hafi staðið fyrir enn frekari útbreiðslu rafbóka.	

Snjallsímar höfðu á þessum tímapunkti þegar verið á markaði um nokkurt skeið, enda 

kom ekki fyrsta heldur fjórða kynslóð iPhone símans út á sama tíma og iPad. Símar höfðu þó 

Mynd 4: Barnes & Noble Nook frá 2009 
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ekki verið vinsælir til lestrar bóka og reyndar var enn vinsælast að lesa rafbækur á tölvu árið 

2010 (Abell, 2010). 	

 Forstöðumenn Apple ætluðu þó ekki að láta staðar numið við að gefa út spjaldtölvu 

heldur hugðu þeir á samkeppni við Amazon og aðra í sölu rafbóka með iBooks Store sem 

opnaði um svipað leyti og iPad kom út. iBooks Store fór ágætlega af stað þegar hún opnaði 

um mitt ár 2010. Verslunin var, samkvæmt vitnisburði framkvæmdastjóra hjá Apple um mitt 

ár 2013, með 20% markaðshlutdeildar af rafbókasölu stuttu eftir að hún opnaði og hafði 

haldið þeirri hlutdeild í þau þrjú ár sem liðið höfðu frá opnun (Dilger, 2013). Þessi velgengni 

var að stærstum hluta að þakka samningum sem Apple hafði gert við fimm af sex stærstu 

bókaútgefendum Bandaríkjanna fyrir opnun, Hatchette Book Group, HarperCollins, 

Macmillian Publishers, Penguin og Simon & Schuster. 	

Útgefendur í Bandaríkjunum höfðu lengi horft uggandi á þann viðskiptahátt Amazon 

að selja rafbækur til notenda sinna ódýrara en fyrirtækið keypti bækurnar af útgefendunum en 

Amazon keypti þær á um þrettán dollara og seldi á níu til tíu dollara og tapaði þannig á hverri 

seldri bók (Auletta, 2010). Fyrirtækið vildi með þessu tryggja markaðshlutdeild sína og áhuga 

almennings á Kindlum. Á sama tíma setti þetta ákveðið viðmið í huga neytenda um það 

hversu mikið rafbók ætti að kosta og þetta viðmið olli útgefendum áhyggjum. Svar Apple var 

að bjóða útgefendunum að setja sjálfir söluverðið. Apple myndi selja rafbækurnar í 

umboðssölu og taka föst 30% af söluverði til sín, afgangurinn færi til útgefendanna. 

Útgefendurnir yrðu svo að þvinga Amazon í svipaðan samning í krafti samstöðu, enda gæti 

Apple ekki boðið hærra verð en samkeppnisaðilinn (Patel, 2012).	

Samningarnir sem Apple gerði við útgefendurna áttu eftir að koma í bakið á öllum 

hlutaðeigandi aðilum tveimur árum seinna þegar dómsmálaráðuneytið í Bandaríkjunum 

höfðaði mál á hendur Apple og útgáfurisunum fimm vegna verðsamráðs á bókum í netverslun 

Apple (Chant, 2013). Útgefendurnir fimm gerðu sáttargerð og greiddu skaðabætur að fjárhæð 

rétt rúmlega USD 164 milljóna (Chant, 2013). Apple hélt málinu til streitu en tapaði því svo 

árið 2013 og áfrýjun í júní 2015 en hyggst áfrýja til hæstaréttar Bandaríkjanna (Parloff, 2015). 

Við sakfellinguna árið 2013 sagði dómarinn, Denise Cote, að þetta mál væri skýrt dæmi um 

ásettan vilja til þess að fara yfir strikið og fást við ólöglega starfsemi (Lecher, 2015). 	

Þrátt fyrir þetta bakslag er Apple ennþá einn af stærstu aðilunum á rafbókamark-

aðinum í dag en tölur frá árinu 2014 hermdu að tölvurisinn væri ásamt Barnes & Noble 

bóksölukeðjunni í öðru til þriðja sæti í rafbókasölu í Bandaríkjunum og væri jafnvel að sækja 

á í markaðshlutdeild á kostnað Barnes & Noble (Greenfield, 2014). Samkvæmt könnun meðal 

2.000 lesenda í Bretlandi, sama ár eða 2014, þar sem Barnes & Noble er ekki 
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samkeppnisaðili, var Apple með sterka stöðu í öðru sæti á eftir Amazon, með um 31% 

markaðsins í samanburði við 50% markaðshlutdeild Amazon (Publishing Technology, 2014). 	

Lág verðlagning Amazon á rafbókum og verðmatið sem hún skapaði á þessari nýju 

vörutegund í huga neytenda heldur áfram að hafa áhrif, jafnvel hér á landi, þar sem neytendur 

kvarta iðulega undan of háu verði rafbóka. Þó svo að hugsanlega megi fordæma hegðun 

útgáfurisanna fimm og Apple er hún þó einnig að einhverju leyti skiljanleg þar sem mikilvægt 

er að snúa við þessari neikvæðu þróun og gefa smásöluaðilum tækifæri á að hagnast á sölu 

rafbóka. Því verður þó ekki neitað að rafbækur eiga útbreiðslu sína ekki síst að þakka 

markaðsstarfi Amazon, Apple og fleiri snjalltækjaframleiðenda, og eftir þessar aðgerðir þeirra 

náðu rafbækur til sín mun stærri hluta markaðarins en þær höfðu áður haft. 	

2.3 Þróunin í sölu rafbóka 
Um svipað leyti og iPad frá Apple kom út, í kringum 2010, fóru sumir að hafa af því 

töluverðar og ef til vill rökstuddar áhyggjur að rafbækur ættu eftir að ganga af prentuðu 

bókinni dauðri. Meðal annars hélt forstjóri Amazon, Jeff Bezos, því fram í viðtali við 

Newsweek í lok árs 2009 að bókin væri búin að eiga góða 500 ára sögu en engin tækni endist 

að eilífu og því kæmi brátt að því að bókin í sínu prentaða formi hyrfi (Lyons, 2009). Eftir 

stöðuga aukningu á sölu rafbóka yfir nokkur ár var þessi ótti skiljanlegur þar sem sala á 

bókum dróst saman samhliða þessari aukningu (Flood, 2015). Í maí 2011 tilkynnti Amazon að 

fyrirtækið hefði í meira en mánuð selt 105 rafbækur fyrir hverjar 100 prentaðar bækur sem 

það seldi (Amazon.com. Inc., 2011). Svipaðar fréttir bárust frá Bretlandi ári seinna en í ágúst 

2012 tilkynnti fyrirtækið að frá ársbyrjun hefði það selt 114 rafbækur fyrir hverjar 100 

prentaðar (Malik, 2012). 	

Það er nær ómögulegt að tala um sölu rafbóka án þess að vísa til Amazon þar sem 

netverslunin hefur algera markaðsráðandi stöðu á rafbókamarkaðinum, eins og áður hefur 

verið fjallað um. Það er því vert að nefna að Amazon kynti undir óttann varðandi stöðu 

prentaðra bóka með því að gera mikið úr ýmsum áföngum í rafbókasölu sinni. Til dæmis 

daginn sem vefverslunin seldi í fyrsta sinn fleiri rafbækur en prentaðar bækur, á jóladag 2009 

eftir að metfjöldi hafði fengið Kindla í jólagjöf (Amazon.com, Inc., 2009), og þegar rafbækur 

voru farnar að seljast í meira magni en harðspjaldabækur, á öðrum ársfjórðungi 2010 

(Amazon.com, Inc., 2010). Fréttirnar gáfu mörgum tilefni til þess að fjalla um dauða prentuðu 

bókarinnar þó enginn væri tilbúinn til þess endilega að spá fyrir um hann (sjá til dæmis Parr, 

2009 og Miller, 2010). Þessar fréttir frá Amazon voru þannig ef til vill ekki upphafið á 
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endalokunum, eins og sumir vildu meina, en voru þó vissulega merki um áhugann á rafbókum 

sem Kindle hafði vakið og einnig um útbreiðslu þeirra.	

Á árinu 2014 rataði það í fréttirnar í bóksöluheiminum að rafræn sala á bókum (þ.e. 

sala í gegnum Internetið) í Bandaríkjunum árið 2013 hafi skilað meiri hagnaði til útgefenda en 

sala í verslunum, en þá var bæði átt við sölu á rafbókum og prentuðum bókum (Shaffi, 2014). 

Þó sýndi könnun Nielsen Book & Consumer að á fyrstu sex mánuðum sama árs hafi sala 

prentaðra bóka verið meiri en sala rafbóka í Bandaríkjunum (Milliot, 2014). Samkvæmt 

könnuninni voru rafbækur 23% af bóksölu yfir þetta tímabil á meðan harðspjaldabækur voru 

25% og kiljur 42%, og er það er vert að benda á að harðspjaldabækur seldust því meira en 

rafbækur. Í dag fer tvennum sögum af sölu rafbóka. Samkvæmt tölum frá sambandi 

bókaútgefenda í Bandaríkjunum, Association of American Publishers, hefur sala á þeim 

dregist verulega saman (Bluestone, 2015), en skýringarnar kunna að vera þær að nýverið hafa 

útgefendur í Bandaríkjunum hækkað verð á rafbókum sínum með nýjum samningum við 

Amazon (Shaffi, 20152). 	

Það er þó hættulegt að byggja umfjöllun um sölu rafbóka einvörðungu á tölum frá 

hefðbundnum útgefendum þar sem svo stór hluti rafbókanna er sjálfútgefinn og því ekki inni í 

sölutölum þeirra. Bóksöluaðilar eins og Amazon gefa venjulega ekki upp sölutölur sínar, sem 

flækir málið frekar. Ýmsir halda því fram að vegna mikilla vinsælda sjálfsútgefinna bóka hafi 

sala rafbóka í raun haldið áfram að aukast en það er erfitt að staðfesta slíkar staðhæfingar 

vegna skorts á raunverulegum sölutölum (sjá til dæmis skýrslu Author Earnings frá september 

2015 (Author Earnings, 2015)). 	

Aðalspurningin er að sjálfsögðu hvort rafbókamarkaðurinn hafi orðið til þess að 

heilarbóksala hafi aukist eða hvort markaðurinn í pappírs- og hljóðbókum hafi dregist saman 

samhliða. Þessari spurningu er erfitt að svara þar sem erfitt er að fá heildartölur um bóksölu í 

heiminum. Margt bendir þó til aukins lestur í pappírsformi, til dæmis tölur frá sambandi 

bandarískra bóksala, The American Bookseller Association, sem sýna að bókabúðum hafi 

fjölgað þar ytra á síðustu fimm árum úr 1.660 í 2.227. Bóksalar þar í landi hafa einnig skýrt 

frá aukinni afkomu og jókst sala á kiljum um 8,4 prósent á fyrstu fimm mánuðum þessa árs 

samkvæmt sambandi útgefenda, Association of American Publishers (Alter, 2015). Sömu 

sögu er að segja frá Bretlandi þar sem sala á prentuðum bókum í stærstu bókabúð landsins, 

Waterstones, jókst um 5% í desember árið 2014, þó sú aukning hafi að vísu verið á kostnað 

																																																													
2 Frétt um þetta birtist í Wall Street Journal (sjá http://www.wsj.com/articles/e-book-sales-weaken-amid-higher-
prices-1441307826)	en þar sem ég hef ekki aðgang að því riti notast ég hér við milliheimild. 
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rafbóka. Sala á prentuðum bókum almennt hefur jafnframt aukist þar um 4,6% á fyrstu 36 

vikum ársins 2015, samkvæmt tölum frá Nielsen Bookscan (Slawson, 2015).	

Hvort sem sala á rafbókum er að aukast eða dragast saman er ljóst að rafbækur eru 

búnar að tryggja stöðu sína á markaðnum. Það er líklegt að með tækninýjungum framtíð-

arinnar muni lestur þeirra verða enn þægilegri sem mun þá væntanlega auka vinsældirnar. 

Baráttunni fyrir stöðu rafbókarinnar er þó ekki lokið. Útgefendur þurfa annað hvort að breyta 

verðmætamati neytenda sinna eða draga ellegar úr verði rafbókanna sem þeir selja, sé þeim 

umhuguað um að gera þær samkeppnishæfar bókum í kiljuformi sem og rafbókum frá þeim 

sem stunda sjálfsútgáfu.	

2.4 Horft fram á veginn 
Það hvernig við njótum rafbóka hefur tekið nokkrum breytingum síðan þær komu fyrst á 

markað og er enn að breytast eins og sést til dæmis í auknum vinsældum lesturs á 

snjallsímum. Líkt og kom fram hér að framan voru rafbækur í árdaga þeirra fyrst og fremst 

lesnar af tölvuskjám. Þegar sérhæfðu lesbrettin komu á markað um og uppúr aldamótum 

fluttist lestur rafbóka í auknu magni yfir á þau og sérstaklega eftir að rafblekstækin (e. E-Ink) 

frá Sony og Amazon komu út á árunum 2006 og 2007. Innkomu iPad-spjaldtölvunnar á 

markað árið 2010 fylgdi svo enn frekari útbreiðsla rafbóka. Eftir því sem útbreiðsla 

spjaldtölva og lesbretta jókst uxu vinsældir rafbókanna enn frekar, þar sem það var helst á 

þessum tveimur tegundum tækja sem lesendur nutu bókanna (McKinney, 2014). 	

Könnun sem var gerð í ársbyrjun 2014 á meðal bandarískra lesenda leiddi í ljós að 

57% þeirra sem lesið höfðu rafbók undangengna tólf mánuði höfðu gert það á lesbretti og 

einungis 32% á síma (Zickuhr, 2014). Lestrarhegðun rafbókaneytenda hefur þó tekið 

einhverjum breytingum undanfarið ár, eða frá því þessi könnun var gerð. Strax í júní sama ár 

var ljóst að hlutur lesbretta í rafbókalestri dróst sífellt saman, ekki síst vegna tilkomu 

snjallsímanna (Roose, 2014). Blaðamaður Slate.com gekk svo langt, í grein sem birtist á 

vefmiðlinum í júní árið 2014, að tala um væntanlegan dauðdaga lesbrettanna (sjá Weissman, 

2014). Það sem virðist hafa komið þessum vangaveltum af stað í fjölmiðlum, fyrir utan 

minnkandi sölu á lesbrettum almennt, var ákvörðun Barnes & Noble um mitt ár 2014 að setja 

þá deild fyrirtækisins sem sér um útgáfu Nook lesbrettisins í sérstakt og aðskilið fyrirtæki. 

Þetta voru viðbrögð þeirra við 35% lækkun tekna af tækinu á milli ára (Roose, 2014). Jafnvel 

sjálft Amazon virtist hafa misst trúna á lesbrettum sínum þar sem fyrirtækið hafði tilkynnt að 

það væri að vinna að snjallsíma og hafði þegar gefið út spjaldtölvu, Kindle Fire, og virtist það 

því  augljóst að lesbrettamarkaðurinn væri ekki líklegur til að stækka (Roose, 2014). Sumir, 
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eins og blaðamaður Slate.com, vildu meina að lesbretti ættu eftir að verða gerðir úreldir af 

snjallsímum, eins og iPod og aðrir mp3 spilarar, þar sem símarnir geta gert það sem þessi tæki 

gátu en ásamt svo mörgu öðru. Og af hverju að nota tvö mismunandi tæki þegar þú kemst upp 

með að hafa bara eitt á þér? (Weissmann, 2014). 

Þó eru stuðningsmenn lesbretta ekki tilbúnir til þess að gefa upp vonina. Kannanir hafa 

sýnt að þeir sem nota lesbretti lesa og kaupa fleiri bækur að jafnaði en aðrir (Kelly, 2012). 

Þetta kemur kannski ekki á óvart þar sem þeir sem hafa haft fyrir því að kaupa sér lesbretti 

lásu ef til vill þegar mikið af bókum en einnig gæti upplifunin við það að lesa haft eitthvað að 

segja, neytendur eru líklegri til að vilja lesa meira ef upplifunin við lesturinn er þægileg. Auk 

þess munu lesbretti seint hverfa þar sem þau seljast ennþá í milljónum eintaka á hverju ári og 

eiga sér því stóran notendahóp (Roose, 2014), það mun einfaldlega hægjast á sölunni og þeir 

aðeins kaupa sér eintak sem ætla sér að lesa mikið.	

Það er viðeigandi, í þessu samhengi, að velta fyrir sér hvernig framtíð lestrar verði. 

Það eru flestir sammála um það að prentaða bókin sé ekki á útleið, hún er einfaldlega of 

einföld og auðveld að nota til þess að hún verði úrelt. En spurningin er sú hvort rafrænn lestur 

muni halda áfram að sækja í sig veðrið og hvort hann muni ná yfirhöndinni, þ.e. að hann verði 

algengari en lestur af pappír. Hver er framtíð lestrar yfirhöfuð? Mun hann ef til vill verða 

opinberari en hann er í dag? Verður kannski fylgst með honum í gegnum snjalltæki og hann 

birtur á samfélagsmiðlum svo hægt sé að bera sig saman við náungann og jafnvel monta sig í 

leiðinni? Svipað hefur orðið algengt með líkamsrækt, það er hægt að fylgjast með henni í 

gegnum aukahluti eins og hreyfiskynjara í snjallsímum eða snjallúrum og deila henni svo 

þaðan á samfélagsmiðla í gegnum ýmis smáforrit í þessum sömu tækjum. Lesbrettin gætu 

þannig fylgst með lestri notenda sinna og þaðan væri hægt að deila honum á netið. 

Opinberlega skráður lestur hefur að einhverju leyti þegar farið í gang með vefsíðum eins og 

Goodreads.com, þar sem notendur skrá meðal annars bækurnar sem þeir lesa og gefa þeim 

stjörnur, og smáforritum eins og Read Lover, þar sem notendur fá stig fyrir fjölda bóka og 

blaðsíðna sem þeir lesa. Nú þegar er búið að tengja Goodreads, sem er í eigu Amazon, við 

Kindla. Notendur geta þannig gefið bókunum sem þeir lesa stjörnur á Kindlinum sínum strax 

að lestri loknum og keypt rafbækur í gegnum Goodreads notendaviðmótið.  

Amazon hefur nýlega tekið upp kerfi þar sem höfundum rafbóka er borgað fyrir efnið 

sitt eftir því hversu margar blaðsíður eru lesnar, ekki hversu mörg eintök eru seld. Fyrst um 

sinn er þessi þjónusta einskorðuð við þá sem gefa út efnið sitt sjálfir í gegnum Amazon  

(Wayner, 2015). Á þessu eru að sjálfsögðu skiptar skoðanir en samkvæmt fyrirtækinu á þetta 
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að jafna hlut þeirra sem skrifa lengri bækur og tryggja það að þeir fái erindi sem erfiði og er 

þetta víst svar við beiðni frá rithöfundum (Wayner, 2015).	

Rafbækur hafa tekið miklum breytingum þó ekki sé litið lengra aftur en til tíunda 

áratugar síðustu aldar og orðabóka þess tíma, sem komu á disklingum. Þó enginn sé lengur 

hræddur um það að rafbækurnar eigi eftir að binda enda á vinsældir prentaðra bóka hafa þær 

vissulega þegar tekið til sín stóran skerf af útgáfukökunni. Vegna þeirra hefur sjálfsútgáfa líka 

blómstrað en einnig mætti segja að rafbækur hafi á margan hátt bjargað bókinni og 

markaðinum sem henni fylgir frá því að verða úreltur á tækniöldinni sem nú ríkir, þar sem 

vinsælt er að nálgast afþreyingu í gegnum raftæki með skjám, hvort sem um er að ræða 

sjónvörp, leiki, snjallsíma, spjaldtölvur eða lesbretti.	
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3. Eignarréttur og afritunarvarnir 
Nú, þegar saga rafbóka hefur verið skoðuð, verður litið nánar á tvo þætti sem eru nátengdir 

þeim og hafa mikil áhrif á viðskipti með þær. Þessir þættir hjálpa okkur auk þess að skilja 

betur yfirvofandi breytingar á íslenskum rafbókamarkaði. Um er að ræða eignarrétt og 

afritunarvarnir.  

3.1 Eignarréttur 
Vegna þess að rafbækur eru í raun bara rafrænar skrár sem er hægt að fjölfalda og hugsanlega 

breyta nánast út í hið óendanlega getur höfundar- og eignarréttur á þeim verið snúinn. Donald 

Hawkins taldi vanda tengdan höfundarétti þýðingarmestu takmörkunina á útbreiðslu rafbóka. 

Hann vitnaði í Len Kawell, stofnanda Glassbook, Inc. sem seldi rafbækur á PDF sniði fyrir 

lestur á tölvum, en Lee sagði: „Ef við getum ekki gert það mjög erfitt að afrita rafbækur verða 

ekki nægir fjárhagslegir hvatar fyrir rithöfunda, útgefendur, dreifendur og bókasölur til þess 

að taka þátt í rafbókamarkaðnum“ (Hawkins, 2000a, bls. 20). Í þessu samhengi velti Hawkins 

fyrir sér eignarrétti kaupenda á rafbókum, hvort sá sem kaupi sér rafbók megi svo gefa hana 

til annars þegar hann er búinn að lesa og hvort hann þurfi þá að eyða skránni af tækinu sínu 

þegar hann hefur gert það (Hawkins, 2000a, bls. 20). Það lítur því út fyrir að haftir hafi ekki 

verið komnar á rafbækur að neinu ráði á þessum tíma, að þær hafi bara verið tölvuskrár eins 

og hverjar aðrar skrár og því hafi verið auðvelt að gefa þær áfram til vina og kunningja.	

Enn er ekki komið almennilega á hreint hversu langt eignarréttur kaupenda rafbóka 

nær þó ekki sé lengur eins auðvelt að gefa áfram rafbækur og það var um síðustu aldamót. 

Vandinn liggur fyrst og fremst í mismunandi skilgreiningu söluaðila og neytenda á því hvað 

gerist við sölu rafbókar. Söluaðilar telja sig aðeins vera að veita neytendum aðgang að bókinni 

en neytendur telja sig vera að eignast bókina, enda greiða þeir oft svipað verð og fyrir kilju og 

smella jafnvel á hnapp þar sem stendur „Kaupa“ á vefsíðunni sem verslað er í gegnum 

(Johnson, 2009).  

Aðrar spurningar í sambandi við eignarréttinn hafa komið upp, sérstaklega í kringum 

hneyksli eins og árið 2009 þegar Amazon eyddi George Orwell bókunum Animal Farm og 

1984 af tækjum viðskiptavina sinna, eftir að fyrirtækið komst að því að dreifingaraðili 

bókanna hafði ekki rétt á að dreifa þeim. Var Amazon, skiljanlega, sakað um að haga sér eins 

og Stóri bróðir í annarri bókinni sem það eyddi og þótt fyrirtækið bæðist afsökunar og 

endurgreiddi viðskiptavinum sínum tóku þær gjörðir ekki í burtu vitneskjuna um að það gæti 

komist inn í Kindla og eytt þaðan upplýsingum án samþykkis eigendanna (Siegler, 2009). 

Hafði fyrirtækið rétt á að gera þetta? Ef svipaðar aðstæður kæmu upp gæti bókabúð sem selur 
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prentaðar bækur brotist inn hjá viðskiptavinum sínum, stolið bók sem búðin hafði selt þeim 

og skilið eftir andvirði hennar í staðinn? Svarið við þessum spurningum hlýtur að vera nei 

enda höfðuðu tveir viðskiptavinir mál gegn fyrirtækinu. Öðrum þeirra þótti sérstaklega slæmt 

að missa allar glósur sínar um bókina sem hann hafði vistað í Kindlinum. Þar sem 

viðskiptavinirnir höfðu þegar fengið bækurnar endurgreiddar höfðu þeir ekki mikla 

skaðabótakröfu og lauk málinu því með sáttargerð þar sem fram kom meðal annars að 

Amazon myndi ekki endurtaka leikinn. Vegna þess að ekki var kveðinn upp dómsúrskurður í 

málinu skapaði það því miður ekki lagalegt fordæmi og því gæti það enn gerst að fyrirtæki, 

eins og Amazon sjálft, fari í tæki viðskiptavina sinna og eyði eða jafnvel bæti við gögnum 

eins og þeim hentar (Belanger, 2011). 	

Stundum hafa gjörðir stórfyrirtækisins þó verið á grárra svæði eins og árið 2010 þegar 

það komst í fréttirnar að Amazon hefði eytt bók um barnagirnd (e. paedophilia) af Kindlum. 

Atvikið vakti á ný upp spurningar um hvort fyrirtækið megi fara inn á Kindla viðskiptavina 

sinna, en Amazon hélt því fram að bókin hefði horfið vegna tæknivillu og að viðskiptavinir 

sem keyptu hana áður en hún var bönnuð í Amazon versluninni gætu náð í hana aftur. Þetta 

var samt nokkuð augljós yfirhylming (Khalil, 2010). 	

Fleiri en bara Amazon hafa gerst sekir um að skipta sér af rafrænum bókasöfnum 

viðskiptavina sinna, eins og til dæmis Google (Doctorow, 2013), en einnig geta 

rafbókaneytendur átt það á hættu að missa stóran hluta bókasafns síns ef verslunin sem þeir 

keyptu bækur sínar í gegnum hættir viðskiptum. Þá hverfa allar bækur keyptar þaðan af 

lesbrettum viðskiptavinanna (Hoffelder, 2013). 

Það á því augljóslega enn eftir að svara mörgum spurningum varðandi eignarrétt á 

rafbókum. Eftir því sem meiri reynsla kemst á þetta snið bóka munu hlutirnir halda áfram að 

skýrast, vonandi þarf þó ekki fleiri stóra árekstra til eða dómsmál. Það er brýnt að átta sig á 

því að bókaheimurinn er alls ekki sá eini sem stendur frammi fyrir svipuðum vanda. Þeir sem 

versla með aðrar tegundir efnis, eins og töluvleiki og tónlist, sem áður var dreift í 

áþreyfanlegum eintökum á diskum en er núna mikið til aðgengilegt gegnum netið, þarf líka að 

taka afstöðu til eignarréttar. Þetta er því spurning sem vakir fyrir mörgum og er brýnt að sátt 

komist á um svörin við henni. Bókaútgefendur hafa verið hræddir við að selja rafbækur út af 

þessum ósvöruðu spurningum og hefur það meðal annars sýnt sig í því að þeir hafa sett 

afritunarvarnir á skrárnar sínar. 	
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3.2 Afritunarvarnir 
Afritunarvarnir hafa lengi verið notaðar til þess að vernda stafrænar skrár. Til dæmis eru þær 

á kvikmyndum og tónlist sem keypt er eða leigð í gegnum Internetið en einnig hafa þær 

löngum verið á flestum rafbókum.	Afritunarvarnir virka í raun eins og lás, séu þær settar á 

tölvuskrá er skráin „læst“ eða tengd þeim notanda sem keypti hana. Þær stöðva þannig 

notanda í að afrita skránna eða breyta henni en geta auk þess meðal annars takmarkað fjölda 

tækja sem notandi getur opnað skránna á, til dæmis er einungis hægt að opna rafbækur 

Forlagsins á fimm tækjum. Einnig er hægt að afmarka tímann sem notandi hefur aðgang að 

skránni eins og bókasöfn notfæra sér við útlán (Digital Publishing 101, e.d. og Forlagið, e.d.).	

Þegar afritunarvörn hefur verið sett á bók er hún oft og tíðum bundin við ákveðna 

rafbókalesara, rafbók á ePub sniði sem er með Apple afritunarvörn er þá til dæmis ekki hægt 

að opna á Sony Reader eða Nook lesbrettunum þó þau lesi ePub skrár. Að hafa afritunarvarnir 

á rafbókunum gerir þær auk þess flóknari í sölu og notkun, það þarf að upplýsa notanda um 

hvernig og á hvaða tækjum hann geti opnað bókina sem hann kaupir og getur það verið 

misflókið eftir því hvers konar afritunarvörn er notuð. Sé til að mynda notuð afritunarvörn 

Adobe, líkt og Forlagið hefur gert, þarf notandi að búa til aðgang hjá því fyrirtæki áður en 

hann getur opnað bókina á tækinu sínu. Þetta gæti virst nokkuð flókið, sérstaklega fyrir 

viðskiptavini sem ekki eru mjög tæknisinnaðir. Þrátt fyrir nákvæmar leiðbeiningar í fimm 

skrefum á heimasíðu sinni, fyrir spjaldtölvur og snjallsíma annarsvegar og tölvur og lesbretti 

hins vegar, fær Forlagið til dæmis reglulega símhringingar frá ringluðum viðskiptavinum sem 

þurfa hjálp við það að opna rafbækurnar sem þeir hafa keypt.3	

Það sem gerði Amazon kleift að hreinsa efni af Kindlum viðskiptavina sinna, eins og 

fjallað var um að framan, voru einmitt afritunarvarnir. Margir neytendur hafa nú gert uppreisn 

á móti afritunarvörnum, einmitt vegna vandræðanna sem þær geta valdið notendum, og er 

meðal annars árlega haldinn alþjóðlegur dagur gegn afritunarvörnum í að minnsta kosti tíu 

löndum (Defective by Design, 2015). Aðstandendur þess dags, sem og aðrir sem einnig eru 

fylgjandi því að fjarlægja afritunarvarnir af rafbókum í einkaeigu, vilja meina að 

afritunarvarnirnar þjóni ekki neytendum, heldur aðeins söluaðilum, og því eigi að fræða fólk 

um hvernig sé hægt að fjarlæga afritunarvarnirnar og vernda þannig stafrænar bókahillur fyrir 

aðgerðum eins og þeim sem Amazon hefur gerst sekt um (Hoffelder, 2013). Þeir sem 

fjarlægja afritunarvarnirnar eru samt sem áður hvattir til þess að dreifa bókunum ekki þó þeir 

geti það eftir að varnirnar hafa verið fjarlægðar, þeir eiga aðeins að stunda þetta til þess að 

																																																													
3 Vitneskja höfundar úr starfsnámi hjá Forlaginu, sumarið 2015. 
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vernda sína eigin fjárfestingu í rafrænum bókum. Einnig eiga þeir ekki að gera þetta við 

rafbækur sem þeir fá lánaðar á bókasafni, enda eru þær bækur ekki í eigu lánþegans 

(Hoffelder, 2013).	

Eins og fjallað var um að framan felst vandinn ekki síst í ólíkri afstöðu seljenda og 

neytenda til vörunnar og þess hvað gerist við sölu rafbókar. Söluaðilar telja sig aðeins vera að 

selja neytendum leyfi (e. license) að bókinni og afritunarvarnirnar gefa svo söluaðilum völdin 

til þess að fylgjast með þessum leyfum. Auk þess hefta þær að sjálfsögðu ólöglega dreifingu 

bókanna. Söluaðilarnir eru nefnilega hræddir við að setja stafrænar skrár í hendur neytenda án 

nokkurra hafta vegna þess hversu auðvelt það væri fyrir neytendurna að dreifa skránum 

ólöglega á netinu. Þeir vilja skiljanlega vernda vöruna sína og afritunarvarnir gefa þeim 

einhvern möguleika á því.  

Afritunarvarnir virka hins vegar skammt, eins og fram hefur komið, vegna þess að það 

er hægt að komast fram hjá þeim öllum ef vilji er fyrir hendi hjá notenda. Þeir sem ætla sér að 

dreifa bókunum ólöglega, munu því alltaf geta gert það og er því hægt að færa rök fyrir því að 

afritunarvarnir hjálpi aðeins þeim heiðarlegu að halda áfram að vera heiðarlegir og dreifa 

bókinni þannig ekki óvart til ættmenna eða vina.	

Nú hafa útgefendur því farið að prófa sig áfram með það að sleppa afritunarvörnunum 

og hætti Tor Books, undirútgefandi Macmillan, einna fimm stærstu bókaútgefandanna í 

Bandaríkjunum, og sem gefur aðallega út fantasíur og vísindaskáldsögur, til dæmis í júlí árið 

2012 að vernda rafbækur sínar með afritunarvörnum. Ári síðar tilkynnti fyrirtækið að það 

myndi halda áfram að selja bækur sínar án afritunarvarna þar sem það hafði ekki séð neina 

mælanlega aukningu í ólöglegri dreifingu titlanna (Geuss, 2013 og Crisp, 2013).	

Eru svona afritunarvarnir þá kannski að verða úreltar? Nokkrir útgefendur á Norður-

löndunum hafa í einhver ár notað vatnsmerki í stað afritunarvarna (Egill Örn Jóhannsson, 

munnleg heimild, 2. október 2015). Þau virka þannig að þegar neytandi kaupir rafbók er 

ósýnilegt merki sett í skránna sem varðveitir upplýsingar um eiganda hennar, oft í formi 

talnarunu sem aðeins hefur merkingu fyrir seljanda eða útgefanda rafbókarinnar. Neytand-

anum er frjálst að lesa bókina á hvaða tæki sem honum sýnist og á eins mörgum tækjum og 

hann kýs en velji hann að dreifa henni ólöglega er hægt að rekja ólöglega eintakið aftur til 

hans. 	

Nú hafa jafnvel stóru útgefendurnir í Bandaríkjunum farið að prófa sig áfram með 

vatnsmerki og í september 2015 bætti HarperCollins þeim til að mynda við sem aukavörn á 

rafbækur sínar (Publishers Weekly, 2015) Vonandi er það skref í átt að því að leggja 

hefðbundnar afritunarvarnirnar niður. Margir í útgáfugeiranum hafa þó af því áhyggjur að 



23 

vatnsmerki séu ekki næg vörn gegn ólöglegri dreifingu, sérstaklega þar sem þau koma ekki í 

veg fyrir að eintökum rafbóka sé dreift áfram innan fjölskyldna eða vinahópa. Þessa leið á þó 

að prófa að fara á íslenskum rafbókmarkaði. Enn aðrir telja lausnina þó fremur felast í streymi 

bókanna (sjá Andersen, 2012). Þá munu notendur ekki hala niður bókunum í heild sinni, 

heldur aðeins hafa aðgang að litlum hluta þeirra í senn. Slíkt myndi gera ólöglega dreifingu 

þeirra mun erfiðari, ef ekki ómögulega, og væri svipað og tíðkast þegar, til dæmis með 

áskriftarþjónustum fyrir tónlist eins og Spotify. 

Í næsta hluta verður umhverfið á Íslandi skoðað og sett í samhengi við það sem fram 

hefur komið um rafbækur í löndunum í kringum okkur en einnig verður breytingum á 

íslenskum rafbókamarkaði gerð ítarleg skil. 	

	 	



24 

4. Rafbækur á Íslandi 
Í janúar árið 2014 skilaði sérstök samráðsnefnd um framtíð íslenskrar bókaútgáfu af sér 

skýrslu en nefndin var skipuð vegna laga um bókmenntir sem tóku gildi í janúar 2013.4 Í 

skýrslunni, sem lagði mesta áherslu á aðgengi að skriflegum prentarfi þjóðarinnar, setti 

nefndin fram sex tillögur. Tillögurnar voru meðal annars að öllum almenningi væri án 

endurgjalds veittur aðgangur að prentarfi Íslendinga í gegnum vefgáttina ebaekur.is og að 

yfirvöld og opinberir aðilar styrki rafbókamarkað á Íslandi til þess að koma íslenskum bókum, 

sérstaklega eldri titlum, á rafbókarform (bls. 4). Þessi skýrsla var eitt af mörgu sem fjallað var 

um á málþinginu „Bókin í rafheimum – er ástæða til að óttast eða fagna?“ sem haldið var á 

vegum Rithöfundasambands Íslands, Félags íslenskra bókaútgefenda, Hagþenkis, Landsbóka-

safns Íslands, Borgarbóksafns, Miðstöðvar íslenskra bókmennta og Reykjavíkur Bókmennta-

borgar UNESCO í október nú í ár.5 

Á málþinginu voru einnig kynntar breytingar sem standa til á ýmsum sviðum íslenska 

rafbókamarkaðsins, þó fjárveitingar stjórnvalda til rafbókaútgáfu séu ekki ein þeirra.	

Breytingarnar verða þó vonandi til hvatningar fyrir rafbókamarkaðinn hér á landi. Það skal 

tekið fram að umræddar breytingar eru enn á tilraunstigi, en það er Forlagið sem ríður á vaðið. 

Það verður þó að teljast líklegt að önnur forlög fylgi fordæmi þessa stærsta útgáfufyrirtækis 

landsins. Hér á eftir verða umræddar breytingar skoðaðar betur en í því samhengi tók ég 

viðtöl við fulltrúa tveggja útgefenda rafbóka á Íslandi, Egil Örn Jóhannsson, framkvæmda-

stjóra Forlagsins og formanns Félags íslenskra bókaútgefenda, og Birgittu Hassell, annan 

tveggja forstöðumanna Bókabeitunnar. Fyrst verður þó fjallað stuttlega um sögu rafbóka á 

Íslandi til þess að varpa ljósi á forsöguna og möguleg áhrif breytinganna.	

4.1 Saga rafbóka á Íslandi 

Erfitt er að benda á fyrstu íslensku rafbókina því, eins og áður hefur komið fram, hafa þær 

verið til í tugi ára sem bækur á stafrænu formi, til dæmis á disklingum og í gagnagrunnum. 

Með því að einskorða sig við útgáfu fagurbókmennta á rafrænu sniði, ætlaða til lestrar á 

sérstökum lesbrettum eða forritum á snjalltækjum, má segja að rafbókaútgáfa hafi hafist á 

																																																													
4 Skýrsla samráðsnefndar um framtíð íslenskrar bókaútgáfu, aðgengileg hér: 
http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/RSSPage.xsp?documentId=1B92B0F4F2DA865200257C770051
B745&action=openDocument Sótt 18. nóvember 2015.	
5 Málþingið „Bókin í rafheimum – er ástæða til að óttast eða fagna?“ var haldið í Þjóðminjasafninu 2. október 
2015. Fyrirlestra fluttu Gauti Kristmannsson, prófessor; Egill Örn Jóhannsson, formaður Félags íslenskra bóka-
útgefenda; Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, landsbókavörður; Kristín Helga Gunnarsdóttir, formaður Rithöf-
undasambands Íslands; Pálína Magnúsdóttir, borgarbókavörður (erindið var flutt af Guðríði Sigurbjörnsdóttur); 
og Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, bókmenntafræðingur. Sá nánar á: http://bokmenntaborgin.is/bokin-
rafheimum/	
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Íslandi fyrir um fimm árum en samkvæmt frétt RÚV frá nóvember árið 2010 kom fyrsta 

íslenska rafbókin út um það leyti (RÚV, 2010). Bókin hét Zen og listin um viðhald reiðhjóla, 

eftir Robert M. Pirsig og var gefin út í þýðingu Sigurðar A. Magnússonar og seld í netverslun 

Apple. Þó náðust ekki samningar á milli Félags íslenskra bókaúgefenda og Rithöfunda-

sambands Íslands um höfundagreiðslur af rafbókum fyrr en ári síðar eða í nóvember 2011. 

Frétt um málið á heimasíðu RÚV bar titilinn  „Rafbækur loks gefnar út á Íslandi“ (RÚV, 

2011), sem gefur í skyn að þær hafi ekki komið út í miklu magni fyrir það. Samkvæmt Agli 

Erni Jóhannssyni byrjaði Forlagið fyrst að gefa út rafbækur af alvöru fyrir jólin 2011 (sjá í 

viðauka 2).	

 Íslenski markaðurinn hefur verið frekar seinn að taka við sér þegar kemur að rafbókum 

en framboð og flækjur tengdar kaupunum hafa eflaust sett þar strik í reikninginn enda eru 

íslenskir neytendur venjulega þekktir fyrir að vera spenntir fyrir tækninýjungum (sjá Hjálmar 

Gíslason, 2012 og Gísla Ásgeirsson, 2012). Í miðju jólabókaflóði 2012, annað árið sem 

íslenskar rafbækur eru að einhverju leyti á markaði, tjáðu Egill Örn Jóhannsson, 

framkvæmdastjóri Forlagsins og Bryndís Loftsdóttir, bóksali hjá Eymundsson sig um dræma 

sölu rafbóka í viðtölum við fréttamann RÚV og taldi Egill Örn að sala rafbóka væri aðeins um 

eitt prósent af heildarbóksölu fyrir jólin (RÚV, 2012). 	

Það kemur í sjálfu sér ekki á óvart að sala á rafbókum hafi verið lítil fyrir jólin enda 

eru rafbækur ekki vinsæl gjafavara og flestar bækur sem keyptar eru fyrir jól á Íslandi eru jú 

til jólagjafa. Samkvæmt Agli Erni Jóhannsyni hefur sala rafbóka aukist aðeins á síðustu árum 

en þá aldrei komist mikið yfir eitt prósent af heildarbókasölu. Á töflu 1 sést sala Forlagsins á 

rafbókum í eintökum rafbóka en hafa ber í huga að tölurnar fyrir 2015 ná einungis til loka 

september.	
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Tafla 1: Sala Forlagsins á rafbókum 

 

Eins og kemur fram á töflunni náði sala rafbóka hámarki árið 2012, þegar þær komu fyrst á 

markað á Íslandi og skýrist það kannski að einhverju leyti af nýjabruminu. Síðan hefur salan 

farið minnkandi með hverju árinu.6 	

Á árinu 2015 hefur heldur dregið úr rafbókasölu hjá útgefendum erlendis, eins og áður 

hefur komið fram, og þeirra áhrifa er að einhverju leyti að merkja hér samkvæmt viðmæl-

endum mínum. Það er þó erfitt að spá í sveiflur á markaði sem er eins lítill og íslenski 

rafbókamarkaðurinn og því eru allar slíkar upplýsingar settar fram með fyrirvara um 

skekkjumörk. 	

Hér fyrir neðan gefur að líta töflu sem kom fyrst fram í Nordic Book Statistics Report 

fyrir árið 2014 (bls. 17). Hún sýnir sölu rafbóka sem hlutfall af allri bóksölu hjá hverju landi 

fyrir sig. Heildartölurnar fyrir íslenska markaðinn innhalda ekki upplýsingar um hljóðbækur.	

																																																													
6 Tölurnar fyrir töfluna fengust hjá Agli Erni Jóhannssyni, 26. október 2015.	
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Tafla 2: Sala rafbóka á Norðurlöndunum sem hlutfall af allri sölu í hverju landi fyrir sig 
	

Tafla 2 segir örlítið aðra sögu en tölurnar frá Forlaginu í töflu 1 en samkvæmt þessari töflu 

hefur sala rafbóka farið sífellt vaxandi síðan þær komu fyrst á markað. Ísland er þó með 

langminnsta söluhlutfall rafbóka meðal nágrannalandanna. Fyrir þessu geta verið margar 

ástæður og í fyrirlestri sínum á málþinginu um rafbækur á Íslandi í október nefndi Egill meðal 

annars lítið framboð titla og flækjustig við kaup sem koma til vegna afritunarvarna (munnleg 

heimild, 2. október 2015). Á íslenska markaðinum mætti hugsanlega spyrja sig hvort hækkun 

á virðisaukaskatti bóka úr 7% í 11% sem tóku gildi um síðustu áramót hafi haft þarna einhver 

áhrif en þeim var mótmælt harðlega bæði af útgefendum og rithöfundum vegna áhrifanna sem 

hækkunin myndi hafa (sjá Kjartan Atla Kjartanson, 2014 og Jakob Bjarnar 2014).	

Verðlagning rafbóka hefur jafnframt oft verið talin of há og komu þau viðhorf meðal 

annars fram í umræðum á málþinginu. Ég spurði t.a.m. Egil að því hvernig Forlagið ákvarði 

verð á rafbókum sínum. Hann kvaðst hafa skoðað þetta verulega á sínum tíma, þegar Forlagið 

var að byrja fyrir alvöru að gefa út rafbækur, og lesið sér til um aðferðafræðina við 

verðlagningu rafbóka: 
	
Ég athugaði hver væri sparnaðurinn af því að gefa bók út rafrænt, ég tala nú ekki um 
ef þú ert að gefa hana hvort eð er út samhliða prentaða, og þá með tilliti til þess hvert 
er hlutfall prentkostnaðar af heildarkostnaði við útgáfu bóka. Ég gerði mörg tékk, ég 
skoðaði mjög marga titla á löngu bili áður en við fórum af stað og fyrst eftir. 
Niðurstöður mínar voru að hlutfallið sé 20 til 25% í flestum tilvikum. Á þessu eru þó 
undantekningar, upp og niður (Egill Örn Jóhannsson, viðauki 2). 

	

Sala rafbóka 
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Hann skoðaði bara hlut prentkostnaðar en ekki dreifingarkostnaðar eða geymslukostnaðar þar 

sem á móti komi að rafbókaútgáfu fylgi annars konar kostnaður: 
	

Alveg eins og ég þarf að borga lagerpláss af einni prentaðri bók sem liggur á gólfi 
einhversstaðar þá borga ég líka kostnað fyrir að hafa eitt rafrænt eintak liggjandi á 
rafrænum lager einhvers staðar úti í bæ og ég greiði kostnað af sölunni þegar ég sel 
þetta eina rafræna eintak. Þó ég geri það ekki með því að keyra sendibíl út í búð þá 
borga ég þeim sem eiga snertiflöt við skjalið, svo sem rafbókalager, þeim sem sér um 
afritunarvörn, ég borga fjarskiptafyrirtæki og svo framvegis. Þannig að ég borga per 
viðskiptafærslu og fyrir geymsluna per titil (Egill Örn Jóhannsson, viðauki 2). 
	

Egill komst að þeirri niðurstöðu að eðlilegt væri að rafbækur kostuðu 15−20% minna en 

ódýrasta prentaða útgáfa sömu bókar, þótt á því væru undantekningar. Á töflu 3 má sjá lista 

yfir titla sem valdir voru með handahófskenndu úrtaki á vef Forlagsins (forlagid.is).7 Verðin 

eru fengin á sama stað og í töflunni eru borin saman verð á ódýrustu prentuðu útgáfu titils og 

rafbókar. Stjörnumerktir titlar hafa ekki komið út í kiljum og eru því ódýrustu prentuðu 

útgáfur þeirra innbundnar bækur, annars er um kiljur að ræða. 

	
Tafla 3: Samanburður á verðum ódýrustu prentaðrar útgáfu titils og rafbókar sama titils á vef Forlagsins.  
Titlar voru valdir með handahófskenndu úrtaki og öll verð voru fengin á vef Forlagsins (forlagid.is) 3. nóvember 
2015. 

	
Eins og sést á meðfylgjandi töflu eru rafbækur að meðaltali 28,5% ódýrari en ódýrasta 

prentaða útgáfa þeirra. Það lítur því út fyrir að Egill hafi farið heldur varlega í svari sínu um 

verðlagningu rafbóka hjá Forlaginu og rafbækur séu ennþá ódýrari en sem nemur 15−20%. Sé 

ekki tekið tillit til Gæðakvenna eftir Steinunni Sigurðardóttur, þar sem rafbókin er einhverra 

hluta vegna dýrari en prentaða útgáfa bókarinnar, hækkar meðaltalsmunurinn upp í 35%, 
																																																													
7	Allar bækur sem voru til sölu á vefsíðu Forlagsins voru settar í lista, þeim gefin númer og vefsíðan random.org 
notuð til þess að velja úrtakið. 	
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staðalfrávikið er því stórt. Ég tók þess vegna fleiri stikkprufur á nýjum og nýlegum titlum, tíu 

í senn, og endaði iðulega með meðaltalsmun í kringum 28%. Sérstaklega fannst mér 

áhugavert að skoða nýja titla sem hafa því ekki komið út í kilju, til dæmis nýjustu bækur Jóns 

Gnarr, Auðar Jónsdóttur og Hallgríms Helgasonar. Það hefði helst verið við því að búast að í 

tilviki svo nýrra titla væri verðlagningin á samsvarandi rafbókum strangari og fylgdi 15−20% 

reglunni, en rafbækurnar voru í þessum tilvikum allar 38,5% ódýrari en ódýrasta prentaða 

útgáfan.8 

Vegna þess hve rafbókamarkaðurinn á Íslandi er smár og fáir aðilar koma að honum 

getur eins og áður sagði verið erfitt að spá of nákvæmlega í smáatriðin. Það gefur þó auga leið 

að markaðurinn ætti að geta stækkað mikið vegna þess hversu langt við erum á eftir 

nágrannaþjóðum okkar þegar kemur að sölu rafbóka sem hlutfalli af allri bóksölu, eins og sást 

á töflu 2. Viðmælendur mínir voru báðir mjög spenntir fyrir möguleikunum sem markaðurinn 

hefur enn upp á að bjóða og vonuðust til þess að fyrirhugaðar breytingar myndu hjálpa þeim 

að nýta þá möguleika frekar. 	

4.2. Fyrirhugaðar breytingar  
Stórtíðindi eiga sér stað þessa dagana í rafbókaheiminum en þrenns konar breytingar eru nú 

fyrirhugaðar, eða hafa nýverið átt sér stað, sem allar eiga að bæta aðgengi neytenda að 

bókunum. Í fyrsta lagi á að leggja niður afritunarvörnina sem hingað til hefur verið notuð og 

taka upp vatnsmerkingu í hennar stað. Í öðru lagi verða íslenskar rafbækur í auknum mæli 

seldar í netverslun Amazon með nýjum samningum sem náðst hafa við verslunarrisann og því 

munu lesendur sem nota Kindle lesbrettin hafa greiðari aðgengi að þeim. Í þriðja og síðasta 

lagi verða hafin útlán rafbóka í gegnum almenningsbókasöfn með tilraunasamningi. 	

Eins og kom fram að framan hefur verið algengast á Íslandi að notast við afritunarvörn 

frá Adobe á seldum rafbókum. Þetta hefur farið í taugarnar á mörgum neytendum enda gerir 

afritunarvörnin það að verkum að flóknara er en ella að opna bókina eftir að hún hefur verið 

keypt. Eins og Forlagið útfærir afritunarvörnina takmarkar hún auk þess fjölda tækja sem geta 

opnað hvert eintak rafbókar við fimm stykki. 	

Núna hyggst Forlagið segja skilið við notkun slíkra hefðbundinna afritunarvarna og 

taka þess í stað upp vatnsmerki á rafbókum sínum (Egill Örn Jóhannsson, munnleg heimild, 2. 

október, 2015). Breytingin mun fara fram hjá dreifingaraðila rafbóka á Íslandi, Rafbóka-

lagernum ehf. Vegna þess að breytingin á sér stað hjá Rafbókalagernum mun hún væntanlega 

standa öllum útgefendum rafbóka á Íslandi til boða sem selja bækur sínar í gegnum fyrirtækið.	

																																																													
8 Skv. verðum gefnum upp á vef Forlagsins (forlagid.is) 18. nóvember 2015.	
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Egill hefur oft viðrað þá skoðun sína að íslenski bókamarkaðurinn sé gífurlega 

viðkvæmur vegna smæðar sinnar og megi því ekki við neinum skakkaföllum. Þess vegna 

hefur hann ekki áður viljað gera neinar stórar breytingar en núna virðist hann sjá hlutina 

öðruvísi. Ég spurði hann út í þessa viðhorfsbreytingu og miðaði þá sérstaklega við ummæli 

hans í viðtali frá því í ágúst árið 2012 við Kolbrúnu Þóru Eiríksdóttur vegna meistararitgerðar 

hennar „Rafvæðing bókarinnar: Nútíð og framtíð rafbóka á Íslandi“. Ummælin sem ég spurði 

hann út í voru meðal annars sú skoðun að strangar afritunarvarnir væru nauðsynlegar því 

íslenski markaðurinn mætti alls ekki við neinum ólöglegum skráarskiptum.  

	
Það sem komið hefur í ljós síðan 2012 er í fyrsta lagi […] reynsla annarra þjóða við 
breytinguna sem hefur verið jákvæð. Ég er enn samt með hnút í maganum og ég mun 
vera með hnút í maganum að minnsta kosti fyrstu misserin eftir að við tökum þetta í 
gagnið og mun fylgjast grannt með Deildu.net eða hvar sem ólögleg eintök kunna nú 
að vera hýst. Hitt sem skiptir ekki síður máli og sem breytt hefur afstöðu minni frá því 
árið 2012 er að markaðurinn er einfaldlega ekki að verða til. Ég vil sparka lífi í hann 
því ég veit að það er hægt. Sú vissa að þarna sé markaður sem á verulega mikið inni 
segir mér að ég verði að taka skrefið. Við getum ekki leyft okkur að vera forneskjuleg 
og þver. Við verðum að horfa á reynsluna og reyna að leysa úr læðingi kraftinn. Hann 
er þarna og það væri afar sérstakt ef hinir tækja- og tæknióðu Íslendingar og miklu 
lesarar myndu ekki taka við rafbókinni, þó ekki væri nema í sama hlutfalli og 
nágrannaþjóðirnar (Egill Örn Jóhannsson, viðauki 2). 
	

Birgitta Hassell, annar útgefenda hjá útgáfunni Bókabeitunni, hafði aðeins aðra sýn á 

afritunarvarnir. Hún sagði að Bókabeitan hafi farið bara inn í sama pakka og aðrir á Íslandi og 

hafi því selt bækur sínar með afritunarvörnum í gegnum Rafbókalagerinn en hún sé ekki 

hrifin af þeim: 

	
Ég er persónulega á móti þessu, þessari hræðslu við þjófnað. Ég held  að þetta hvetji 
fólk frekar til að stela bókinni heldur en hitt. Af því að það „cracka“ þetta allir. Það er 
náttúrulega pínu ferli, að taka afritunarvörnina af, en af því að þú ert búinn að leggja 
það á þig er miklu líklegra að þú sendir skránna á alla sem þú þekkir heldur en ef þú 
hefur bara keypt hana á einfaldan máta, eins og bækurnar á Amazon […] Ég tel að 
þetta kerfi sem hefur verið á sé bara mjög hamlandi og ég held að þetta flækjustig geri 
það að verkum að fólk bara hreinlega nenni þessu ekki (Birgitta Hassell, viðauki 1). 
	

Það að leggja niður hefðbundnar afritunarvarnir á rafbókum opnar auðvitað á ólöglega 

dreifingu bókanna í gegnum Internetið. Útgefendur eru mishræddir við þessa ólöglegu 

dreifingu en Egill hefur verið í hópi þeirra varkárari, enda segir hann að „áhrif slíks á 
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íslenskan bókamarkað gætu verið skelfileg og óafturkræf að miklu leyti“ (viðauki 2). Birgitta 

er á öðru máli: 

	
Ég er bara ekki svona hrædd við þennan sjóræningjapakka eins og margir. Ég veit að 
það er fullt af unglingum sem deila á milli sín bókum og sem finna PDF skjöl af 
einhverjum bókum til að lesa en ég held bara að það sé ekki það stór hluti. Ég held að 
flestir kaupi vöruna, ef þeir geta gert það auðveldlega, frekar en að stela henni 
(Birgitta Hassell, viðauki 1). 
	

Raunverulega lausn á ólöglegri dreifingu rafbóka telur Egill liggja í því að hætta skrárskiptum 

algerlega og taka upp streymislausnir. Þá yrði í boði einhvers konar áskriftarveita, eins og 

neytendur þekkja nú þegar í kringum tónlist og sjónvarpsefni, þar sem borgað yrði 

mánaðargjald á bilinu tvö til þrjú þúsund krónur fyrir aðgang að stóru safni rafbóka (Egill Örn 

Jóhannsson, munnleg heimild, 2. október, 2015). Svipaðar áskriftarþjónustur hafa þegar verið 

teknar í notkun hjá Amazon en einnig í Danmörku með síðunni mofibo.dk. Egill sagðist á 

málþinginu um rafbækur í október „sannfærður um að þjónusta af þessu tagi muni standa 

íslenskum rafbókalesendum til boða áður en langt um líður“ en	 að líklega séu „þó einhver 

misseri í að raunhæft verði að slíkt fari í loftið sökum þess að úrvalið og fjöldi titla sem gæti 

verið hægt að bjóða upp á með þessu fyrirkomulagi er einfaldlega ekki nægur“ (munnleg 

heimild, 2. október 2015). Ég spurði Egil frekar út í þetta fyrirkomulag og hvort Forlagið 

hygðist bíða og sjá hverjar afleiðingarnar yrðu að notkun vatnsmerkja sem einu 

afritunarvarnanna áður en lengra væri haldið með streymislausnir.  

	
Aftur komum við að því að við fylgjumst vel með því sem er að gerast erlendis og ég 
verð að segja eins og er að það hefur komið mér á óvart hversu hægt þessi þróun 
gengur þar, hverju sem um er að kenna […] Ég sæi ekki fyrir mér áskriftarþjónustu 
með efni, svo sem hljóð- og rafbækur, sem væri byggð á skráarskiptum. Mér finnst 
eitthvað skrýtið við það. Það kann að breytast og eftir hálft ár verði ég á allt annarri 
skoðun en í augnablikinu er ég á þeirri skoðun að þegar kemur að raf- og hljóðbókum 
verði það ofan á að fara að fordæmi streymisþjónustna eins og við þekkjum, svo sem 
Spotify, Neflix og fleiri sambærilegra þjónustna, þar sem alltaf er streymt […] Það 
verður ekki fyrri hluta næsta árs. Fyrsta raunhæfa mat væri um mitt næsta ár, 
mögulega seinna. Þá mun markaðurinn og úrvalið vera búið að stækka og vaxa út af 
Amazon. Ég er ekki síst að horfa til úrvalsins og þar erum við að reyna að gera okkar 
besta (Egill Örn Jóhannsson, viðauki 2). 
	

Sumir gagnrýna þó streymislausnir rafbóka. Helstu mótrök eru að ekki séu öll tæki sem notuð 

eru til lestrar, eins og til dæmis eldri kynslóðir lesbretta, með aðgang að 3G neti. Jafnframt 
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séu ennþá margir staðir þar sem aðgangur að 3G neti sé takmarkaður eða einfaldlega 

kostnaðarsamur, eins og við ferðalög erlendis eða í flugvélum. Einnig tæmist hleðsla á 

rafhlöðu tækjanna hraðar ef sífellt þarf að hafa kveikt á nettengingu þeirra (sjá til dæmis Eirík 

Örn Norðdahl, 2014). Egill er ekki sammála þessari gagnrýni: 

	
Ég get að mörgu leyti tekið undir áhyggjur um að streymi er fullkomlega gangslaust ef 
þú ert ekki með almennilegt aðgengi að nettengingu og að tækið þitt sé sæmilega 
hlaðið rafhlöðu. Ég held hins vegar að þetta sé að taka stórum framförum á hverju 
einasta misseri […] [S]tór hluti íslenskra heimila og snjalltækjanotenda greiða í dag 
fyrir streymislausnir, svo sem Spotify, þar sem þú borgar fast gjald á mánuði. Þessar 
streymislausnir eru að mestu óvirkar sértu utan þjónustusvæðis. Sama með Netflix 
sem þú þarft að nota með streymi. Ég tek undir að þetta væri rugl ef aðgengi að 
Interneti væri lélegt, þá væri þetta líka mjög lélegt. Það verða þó alltaf til staðir þar 
sem maður er ekki nettengdur en það er ekki hægt að miða þjónustuna við að einhvers 
staðar, einhvern tíma sé ekki net. Við erum líklega nettengd 90% tímans. 
Markhópurinn yrði ekki þeir sem eiga eldri tæki sem eru ekki nettengd heldur miklu 
frekar þeir sem eru að kaupa sér nýja iPhona og spjaldtölvur og eiga nýja Kindla. Þessi 
eldri tæki eru náttúrulega hægt og rólega að úreltast […] Einhvern tíma verða menn 
bara að segja að þjónustan eigi að miðast við samtímann en ekki við fortíðina (Egill 
Örn Jóhannsson, viðauki 2). 

	
Birgitta var að miklu leyti sammála gagnrýnisröddunum þó hún hefði ekkert á móti streymi í 

sjálfu sér. Hún hafði aftur á móti aðeins öðruvísi áhyggjur af áskriftarpökkum með rafbækur í 

gegnum streymi:  

	
[Þ]að er verið að tala um að tónlistarbransinn sé að deyja út, út af öllum þessum 
áskriftarlausnum þar sem listamennirnir fá svo lítið fyrir hverja spilun. Ég sé ekki af 
hverju það ætti að vera eitthvað öðruvísi fyrir bókina […] Mér finnst samt 
streymislausnir sem slíkar allt í lagi, að hafa þær sem einn af valmöguleikunum […] 
Það þyrfti samt virkilega að selja mér það að þessir áskriftarpakkar með streymi gætu 
borgað sig fyrir mig, sem útgefenda. Kannski er eitthvað þarna sem ég hreinlega átta 
mig ekki á en í dag sé ég ekki hvernig þetta gæti verið öðruvísi (Birgitta Hassell, 
viðauki 1). 

	
Þær Marta Hlín Magnadóttir og Birgitta Hassell hjá útgáfufyrirtækinu Bókabeitunni hafa 

hingað til ekki verið þekktar fyrir að hræðast tækninýjungar. Þær hafa gefið út rafbækur frá 

árinu 2012 og hafa meðal annars prófað að gefa eintak af rafbók sama titils með seldri 

prentaðri bók og verið í ýmsu samstarfi við skóla og bókasöfn, enda er eitt af markmiðum 

þeirra að auka lestraráhuga hjá börnum og unglingum (sjá Birgitta Hassell, viðauki 1). Þær 

voru jafnframt fyrsta bókaútgáfan á Íslandi til þess að setja allar sínar rafbækur á Amazon, um 
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leið og Amazon var fært um að birta íslensku sérstafina (Mbl., 2014). Birgitta sagði þetta um 

samninginn sem þær hafa við verslunarrisann: 

	
Þetta eru samningarnir sem standa öllum til boða. Það getur hver sem er sem hefur 
skrifað einhvern texta, birt hann á Amazon og selt hann. Við fórum í rauninni bara inn 
í það kerfi. Útgefandinn fær 35% og Amazon 65%. Ef bókin kostar USD 9,99 eða 
minna fær útgefandinn 70%, en þá náttúrulega bara 70% af 9,99. Þetta er að sjálfsögðu 
alveg ömurlegur díll og er hluti af ástæðunni fyrir því að við erum ekkert að kynna 
þetta. Samt ákváðum við að fara þarna inn af því að okkur finnst þetta einfaldlega vera 
þjónusta við okkar viðskiptavini. Á móti höfum við haft bækurnar dýrari af því að við 
erum ekki sátt við að fá svona lítið fyrir okkar snúð […] Við höfum svolítið verið að 
ýta í hina útgefendurna því um leið og fjölbreytnin eykst þarna inni þá bara eykst 
salan, bæði á okkar bókum og allra hinna. (Birgitta Hassell, viðauki 2).  

	
Nú hefur Egill kynnt nýjan samning sem Forlagið hefur gert við Amazon. Hann segist ekki 

geta sagt neitt um skilmálana en að samningurinn sé nokkuð hefðbundinn og bera megi hann 

saman við samninga um sölu prentaðra bóka sem gerðir eru við endursöluaðila þeirra (viðauki 

2). Hann bindur verulegar vonir við það að innkoma íslenskra rafbóka í Amazon verslunina 

verði lyftistöng fyrir markaðinn, rétt eins og Birgitta minntist á. Auðveldara aðgengi auki 

áhugann á rafbókum og þar með sölu en þá muni útgefendur sjá sér í auknum mæli hag í að 

gefa út rafbókaútgáfur af bókum sínum. Eftirspurnin auki með öðrum orðum framboðið.	

Egill lýsti þó jafnframt yfir áhyggjum yfir því að missa stóran hluta veltunnar á raf-

bókamarkaðnum út fyrir landsteinana: 

	
Að vera undir ægivaldi eins endursöluaðila er óheppilegt. Sérstaklega þegar við vitum 
að íslenski rafbókamarkaðurinn á svona mikið inni því þá getur veltan numið 
dágóðum fjárhæðum innan fárra ára. Ef þessi velta hverfur úr hinu íslenska 
bókahagkerfi og yfir til bandarísks stórfyrirtækis þá er það óheppilegt. Ég myndi 
miklu frekar vilja sjá þetta inni í íslenska hagkerfinu en við erum ekki síst að svara 
kalli neytenda (Egill Örn Jóhannsson, viðauki 2).  

	
Samkeppnin skilar sér þó vonandi til neytendanna. Það er samt mikilvægt, eins og Egill 

minntist  á, að bóksalar og útgefendur fylgist vel með næstu misserin, eftir að íslenskar bækur 

fara í sölu á Amazon, en fyrstu bækurnar birtust þar í nóvember 2015. Þar sem aðrar 

breytingar á rafbókaumhverfi á Íslandi eiga eftir að fylgja í kjölfarið verður sérstaklega 

eftirtektarvert að fylgjast með áhrifunum sem hún kann að valda, ekki bara á verðlagningu, 

heldur einnig á eftirspurn og þar með framboð íslenskra rafbóka. Það er þó líklegt að 

áhrifanna fari ekki að gæta að miklu leyti fyrr en með vorinu þar sem markaðurinn í kringum 
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jól er fyrst og fremst gjafamarkaður, eins og áður hefur komið fram, og ólíklegt að hann 

flytjist að miklu leyti yfir í rafbækur (Egill Örn Jóhannsson, viðauki 2). 	

Sé úrvalið frá Forlaginu inni á Amazon skoðað þegar þetta er skrifað sést að þarna eru 

mestmegnis nýjar og nýlegar bækur, 68 talsins, og skiptast þær nokkuð jafnt á milli íslenskra 

og þýddra skáldverka. Ódýrasta bókin kostar USD 9,62 og þær dýrustu kosta USD 34,23.9 Í 

heildina eru skráðir til sölu 426 titlar á íslensku frá ýmsum útgáfum sem bendir til þess að 

margar útgáfur á Íslandi hafi nýtt sér sama samning og Bókabeitan gerði, samning sem 

stendur öllum til boða og er í raun sjálfsútgáfusamningur (skv. Birgittu Hassell, viðauki 1).	

Þriðja og síðasta stóra breytingin sem er í vændum fyrir íslenskan rafbókamarkað er 

tímabundinn tilraunasamningur um rafbókalán hjá íslenskum bókasöfnum. Egill kynnti 

samninginn á málþinginu í október en um takmarkað magn titla verður að ræða. 

Borgarbókasafnið hefur þegar byrjað að feta sig áfram í útlánum rafbóka en hefur hingað til 

bara leigt út lesbretti með bókum á, nýlegum erlendum en íslenskum bókum sem komnar eru 

úr höfundarétti. Þessi nýja leið gerði þeim því kleift að lána út nýrri íslenskar bækur. 

Tilraunasamningurinn, sem færi vonandi í gang á næsta ári, er samkvæmt fyrirmynd frá 

Norðmönnum og byggist á kaupmódelinu svokallaða. Bókasafnið kaupir þá eintak af rafbók 

sem það má bara lána einum lánþega í einu en í ótakmarkaðan fjölda skipta. Fyrirmyndin frá 

Noregi gerir einnig ráð fyrir hnappi við hvern titil á vefsíðu bókasafnsins sem býður 

notendum upp á að kaupa rafbókina, sé hún til dæmis í útláni þegar sóst er eftir henni (Egill 

Örn Jóhannsson, munnleg heimild, 2. október 2015). 	

Í viðtalinu við Kolbrúnu árið 2012 leist Agli illa á hugmyndina um samstarf við 

bókasöfn en hann virðist nú hafa breytt viðhorfi sínu að einhverju leyti: 

	
Ég er enn mjög hikandi þegar kemur að rafrænum útlánum bókasafna því það hefur 
engin þjóð getað sýnt með sannfærandi hætti fram á að rafræn útlán bókasafna gangi 
vel með almenna markaðinum. Þvert á móti hafa markaðir talið sig geta sýnt fram á að 
sala hafi dregist saman eða í besta falli staðið í stað þegar bókasöfnin hefja innreið 
sína með rafræn útlán. Mér þætti það hins vegar að einhverju leyti sjálfsblekking að 
ætla að útiloka það að rafræn útlán íslenskra bóka verði nokkurn tímann að veruleika. 
Við verðum að reyna að leita leiða til þess að gera bókasöfnunum kleift að hefja 
rafræn útlán. Það verður hins vegar að vera með belti og axlaböndum. Vilji ég 
einhvers staðar stíga varlega til jarðar þá er það þegar kemur að rafrænum útlánum. Á 
liðnum misserum hafa Norðmenn sett á laggirnar útlánakerfi sem okkur hefur við 
fyrstu sýn hugnast þokkalega og við höfum verið tilbúin til viðræðna, það er að segja 
hér hjá Forlaginu. Ég get ekki talað fyrir aðra því við getum ekki skuldbundið aðra 
útgefendur (Egill Örn Jóhannsson, viðauki 2). 

																																																													
932 íslenskar bækur, 36 þýddar, www.amazon.com, skoðað 19. nóvember 2015.	
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Birgitta deildi efasemdum Egils varðandi bókasöfn þó hún hafi ekki getað tjáð sig um 

tilraunasamninginn sérstaklega þar sem hún hafði ekkert heyrt um hann fyrir málþingið: 

	
Þetta er rosalega viðkvæmt, þetta samband á milli útgefenda, rithöfunda og bókasafna, 
af því að frá útgefendum séð eru bókasöfnin næstum því algert eitur. Útgefandinn fær 
nefnilega bara eina sölu, bókin fer í gegnum hundrað hendur en þú færð ekkert meira 
fyrir, öfugt við rithöfunda sem fá eitthvað smotterí per lán. Ég veit til dæmis að í 
Bandaríkjunum eru oft seld sérstök bókasafnaeintök, eins og DVD diskar. Það sem er 
ætlað til útláns er selt á miklu hærra verði en til neytenda. Í rauninni ætti það að vera 
þannig með bækur hér (Birgitta Hassell, viðauki 1). 

	
Það að útgefendur fái ekkert greitt frá bókasöfnum umfram fyrstu söluna á eintaki bókar hefur 

þeim einmitt þótt súrt í broti. Sérstaklega þar sem bókasöfnin hafa keypt bækurnar á 

venjulegu verði eða jafnvel á útsölu á bókamörkuðum, ekki á hærra verði eins og Birgitta 

minntist á. Tilraunasamningurinn á einmitt að bregðast við þessum áhyggjum Birgittu og 

fleiri, eins og Egill útskýrði: 

	
Grundvallarbreytingin með þessum samningi í mínum huga verður sú að í dag fá 
íslenskir bókaútgefendur nánast ekki neitt þegar kemur að útlánum bóka. Það er að 
segja, við erum ekki aðilar að Bókasafnssjóðinum. Það er óalgengt, og óeðlilegt að 
mínu mati, að við skulum ekki njóta úthlutana úr Bókasafnssjóði eins og tíðkast víðast 
hvar erlendis. Þar fá útgefendur 20 til 30% af sjóðnum í sinn hlut. Það er náttúrulega 
eðlilegt, enda erum við rétthafi eins og höfundar. Hér hefur þessi sjóður alltaf verið 
svo lítill að við höfum einfaldlega ekki nennt að rugga þeim bát enda höfundar ekki 
verið öfundsverðir af þessum örfáu krónum sem þeir hafa fengið þaðan á hverju ári. 
Nú er svo komið, hins vegar, að þessi sjóður hefur vaxið nokkuð og nú síðast á þeim 
fjárlögum sem eru til umræðu núna. Þannig að allt lítur út fyrir að þetta geti orðið 
eitthvað til að tala um. Þegar kemur að rafbókunum hef ég sett það algerlega á oddinn 
að ekki komi til greina að þetta verði gert í einhverju slíku fyrirkomulagi að við séum 
að fá í besta falli eitthvert heildsöluverð fyrir bókina eða jafnvel að bókasafnið geti 
keypt á útsöluverði […] Þarna geri ég þá kröfu að bókasöfnin greiði útgefendum og þá 
um leið höfundum sem fá af þessu tekjur líka eðlilegt gjald fyrir afhendingu þessara 
rafbóka (Egill Örn Jóhannsson, viðauki 2). 

	
Bókasöfnin munu því greiða hærra verð fyrir titilinn en á almennum markaði. Spurður um 

tímasetningar á samningnum, hvenær væri líklegt að búast við því að hann færi í loftið, sagði 

Egill að eftir væri að kynna samninginn fyrir öðrum útgefendum og rithöfundum og fá 

samþykki þeirra. Hann taldi þó ekki ólíklegt að rafræn útlán bókasafna færu í loftið á næsta 

ári (Egill Örn Jóhannsson, viðauki 2).	
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Áformin sem fjallað hefur verið um í þessum kafla eru víðtæk og saman mynda þau 

stærstu breytingar á íslenskum rafbókamarkað síðan haustið 2011 þegar íslenskir útgefendur 

fóru fyrst að gefa út bókaflóðið að einhverju leyti á rafrænu formi auk hins prentaða. Þær 

munu vonandi hafa í för með sér auknar vinsældir rafbókarformsins á Íslandi, bæði meðal 

neytenda og útgefenda, og festa rafbókina í sessi sem miðlunarform. 	

	  



37 

5. Lokaorð 
Það hefur verið sérstaklega skemmtilegt að skoða rafbókaumhverfið á Íslandi um þessar 

mundir vegna allra breytinganna sem ýmist eru í aðsigi eða hafa nýlega orðið að veruleika. 

Markaðurinn með rafbækur er mjög lifandi og því mun þessi ritgerð nokkuð fljótt fyrst og 

fremst verða sögulegur vitnisburður um hugmyndir útgefanda um rafbókamarkaðinn 2015. 

Það mun því áfram vera þörf á því að skoða umhverfið, til dæmis að ári liðnu, til þess að meta 

breytingarnar sem hafa átt sér stað og áhrifin sem þær hafa valdið. 

Með þeirri netvæðingu sem orðið hefur er framboð afþreyingar í formi kvikmynda, 

sjónvarpsefnis, tónlistar og tölvuleikja í gegnum Internetið meira en nokkru sinni áður. 

Bókalestur hefur átt undir högg að sækja en kannski er ein leiðin til þess að auka vægi hans 

aftur að gera bækur aðgengilegri neytendum án þess að þeir þurfi að fara úr þægindaramma 

snjalltækja eða stofunnar sinnar og án þess að flækjustigið við aðgengið sé of mikið. Þess 

vegna er mikilvægt að finna réttu lausninar á afritunarvörnum og sérstaklega þarf að ríkja 

gagnkvæmur skilningur neytenda og söluaðila rafbóka á eignarrétti seldra bóka. Stuðningur 

stjórnvalda við bókamarkaðinn er þó ekki síður mikilvægur, til dæmis fjármagn til þess að 

koma prentarfinum í rafrænt aðgengi, og er nýleg hækkun virðisaukaskatts á bækur ekki 

traustvekjandi skref í þá átt.  

Það er augljóst að rafbókamarkaðurinn á Íslandi hefur heilmikið rúm til þess að stækka 

og munu breytingarnar sem fjallað hefur verið um hér vonandi stuðla að því. Tilrauna-

samningurinn við bókasöfnin mun kynna rafbækur fyrir stærri hóp fólks, einfaldari 

afritunarvarnir munu minnka flækjustig við kaup þeirra og íslenskar bækur á sniði sem er 

samhæft Kindlum eykur og auðveldar aðgengi að þeim. Vegna smæðar markaðarins er 

vissulega mikilvægt að fara varlega en við getum þó ekki leyft íslenskunni að lúta í lægra 

haldi hjá íslenskum lesendum fyrir ensku og öðrum tungumálum með því að hafa 

bókmenntirnar okkar ekki aðgengilegar á þeim sniðum sem almenningur kýs. Þessar 

breytingar eru því sannarlega skref í rétta átt. 
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Viðaukar 
Viðauki 1: Viðtal við Birgittu Hassell 20.október 2015 
Birgitta Hassell: BH 

Elísabet María Hafsteinsdóttir: EMH 

 

EMH: Mig langaði að byrja á því að fá að heyra frá þér stuttlega um tilurð og tilgang 

Bókabeitunnar. 

BH: Bókabeitan var stofnuð árið 2011. Við erum báðar úr Kennaraháskólanum og vorum þar 

að læra íslenskukennslu. Við skrifuðum ritgerðir um barnabækur og unglingabækur í kennslu 

og fannst, eins og landslagið var þá, vera skortur á fjölbreyttu efni fyrir börn og unglinga. Í 

staðinn fyrir að fara út í kennslu ákváðum við að auka veg íslenskunnar hinum megin frá. Við 

skrifuðum Rökkurhæðir og stofnuðum útgáfuna og svo vatt það upp á sig svo skriftarstörfin 

eru í rauninni orðin aukahlutverk og útgáfan komin í aðalhlutverk, sem er bara mjög gaman. 

Það hefur náttúrulega orðið mikil gróska í barnabókum á þessum tíma, sem er alveg frábært, 

hvað svo sem veldur því að það er nú til fullt af fínu efni.  

EMH: Hvenær byrjið þið svo að gefa út rafbækur? 

BH: 2012 förum við inn á þessar vefsíður sem voru að selja rafbækur: Skinna, þegar hún var 

og hét, eBækur og Emma náttúrulega. Svo fórum við inn á Amazon um leið og það opnaði 

fyrir íslensku sem tungumál. Það var auðvitað stærsta fyrirstaðan að þar var áður ekki hægt að 

sýna íslensku sérstafina. Það var því eitthvað sem við unnum í að keyra í gegn, að þeir opnuðu 

fyrir íslenskuna. Við erum samt þar bara með þennan sjálfsútgáfuaðgang. Það er í rauninni 

það sem er að breytast núna að það hefur ekki verið útgefendaaðgangur opinn fyrir Ísland. 

EMH: Munið þið sem sagt fara inn á þennan sama samning og Egill hefur kynnt fyrir 

Forlagið? 

BH: Já, ég get ekki betur séð en það sé bara samningur sem verði opinn öllum. Að það sé bara 

prógramm sem þeir séu að opna, útgefendaaðgangur fyrir Ísland. Við eigum samt eftir að taka 

viðræðurnar um það. 

EMH: Við munum koma betur inn á Amazon á eftir en ég var að velta fyrir mér, áður en 

lengra er haldið, hvert markmið ykkar hjá Bókabeitunni sé núna yfir næstu árin. Ætlið þið 

ykkur að stækka eða halda meira bara ykkar striki? 

BH: Ég er ekkert viss um að við ætlum að stækka neitt rosalega mikið. Við höfum ekki 

hugsað okkur að breyta byggingu fyrirtækisins. Við erum náttúrulega bara tvær en við 



44 

útvistum miklu. Við sjáum þó um alla ritstjórnarvinnu, markaðsmálin að mestu og eitthvað af 

þýðingum og höfum hugsað okkur að halda því þannig. Ég er ekki viss um að við förum að 

ráða hérna inn starfsfólk og stækka útgáfuna þannig. Á meðan við erum bara tvær er samt 

náttúrulega bara ákveðinn fjöldi bóka sem við ráðum við að gefa út. Ætli markmiðið sé því 

ekki bara að finna eitthvað gott jafnvægi þar við getum sinnt þessu báðar á þokkalegum 

launum og látið þetta standa undir sér. Skriftarhliðin mun kannski þurfa að víkja smátt og 

smátt. Við ætlum náttúrulega að klára bókaflokkinn Rökkurhæðir og maður veit svo sem 

ekkert hvað gerist þegar hann er búinn vegna þess að hann tekur rosalega mikið pláss í 

höfðinu á manni og mikla orku. Við erum að klára síðustu stöku bókina, hún kemur út núna, 

og svo kemur þríleikur í lokin sem klárar þetta, þennan pakka. Þannig að ég veit ekkert hvað 

verður eftir það. Maður verður eiginlega bara að sjá hvernig landið liggur og hvernig staðan 

verður þegar þetta er búið. 

EMH: Þið hafið stundað að selja rafbækur og prentaðar bækur saman í pakka. Getur þú sagt 

mér aðeins frá því? 

BH: Við vorum með þetta sem tilraunaverkefni. Þegar þú keyptir innbundna bók fékkstu miða 

með kóða sem þú gast notað til þess að hlaða niður rafbókinni frá heimasíðu okkar. Það er 

nefnilega rosalega mikill rafbókalestur á Íslandi en það er mikið hjá fullorðna fólkinu. Ég held 

að það ríði meira á að ná börnunum og opna þennan möguleika fyrir þau af því að ég er miklu 

hræddari við að við týnum þeim en fullorðna fólkinu sem er vant því að lesa. Þannig að þetta 

var liður í því. Að skoða hvar maður nái börnunum inn í þennan möguleika, hvort það sé bara 

yfirhöfuð hægt. Ég mundi halda að örugglega svona 30 til 40% af þeim sem keyptu bækurnar 

hafi sótt rafbækurnar líka en ekkert mikið meira en það. Við höfum náttúrulega ekki farið út í 

það að tala við þetta fólk, maður hefur engan aðgang að því. Það hefði samt verið mjög 

forvitnilegt, sérstaklega að heyra í þeim sem sóttu hana ekki. 

EMH: Þið hafið ekki viljað halda áfram með þetta? 

BH: Nei, í rauninni ekki. Við vildum sjá hvernig þetta kæmi út. Eins og ég segi kom þetta 

ágætlega út en var samt ekkert að slá alveg í gegn. Sem bókakaupanda finnst mér þetta samt 

vera skynsamleg leið, að þú getir nálgast rafbókina þegar þú hefur keypt prentaða bók. Eins 

og Amazon bíður upp á með rafbók og hljóðbók, ef þú kaupir hljóðbókina færðu rafbókina 

ódýrari. Þetta er eitthvað sem maður er með bakvið eyrað og það er jafnvel eitthvað sem gæti 

verið sniðugt, að ef þú átt bókina getir þú keypt rafbókina ódýrar.  

EMH: Væri það samt kannski ekki ykkar fyrsti kostur að hún fylgdi hreinlega með? 
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BH: Já, það er líka eitthvað sem væri hægt að skoða. Sérstaklega á meðan salan á rafbókum er 

ekki meiri. Ég held að þú þurfir nefnilega aðeins að venja neytandann á þetta form, 

sérstaklega börn. Við gáfum til dæmis eina Rökkurhæðabókina í grunnskóla, með því að gefa 

svona kóða, og það var mjög vel sótt. Við gerðum það í samstarfi við eBækur.is þannig að 

fólk gat farið þangað inn og sótt sér rafbókina ókeypis. Við vildum helst að krakkarnir fengju 

bókina í símann, svo þau áttuðu sig á því að það væri hægt að gera fleira í honum en spila 

Candy Crush. 

EMH: Getur þú gefið mér einhverjar sölutölur, hvernig rafbækur hafa selst miðað við 

innbundnar eftir árum? 

BH: Þetta er brotabrot. Salan á rafbókum hjá okkur hefur frekar verið að minnka en aukast. 

Við höfum svo sem ekki verið að sinna þessu mikið, ekki verið að auglýsa neitt sérstaklega 

eða neitt slíkt. Maður hefur séð svona smá toppa í kringum það, eins og þegar við fórum inn á 

Amazon eða þegar við höfum farið í einhvers konar samstarf, eins og við eBækur. Þú þarft 

nefnilega virkilega að sinna þessu og þú ert í rauninni ekki að fá það til baka. Salan stendur 

satt að segja ekki undir því að maður sé í einhverri markaðsherferð til að kynna rafbækur. 

Þannig að við höfum ekki sinnt þessu en þetta er eitthvað sem við tölum alltaf um, að allar 

textabækur séu fáanlegar sem rafbækur, svo við höldum þessu á lífi þannig. Ég er samt ekkert 

viss um að við séum búin að fá til baka kostnaðinn við að brjóta um rafbók í öllum tilfellum. 

EMH: Egill talaði um samdrátt í sölu rafbóka á málþinginu um rafbækur núna í október.10 

Hafið þið séð það hjá ykkur? 

BH: Það er bara ekki rétt hjá honum. Þetta er bara samdráttur hjá bókaverslunum sem selja 

rafbækur og hjá útgefendum sjálfum. Inn í þetta eru ekki teknar tölur frá Amazon, sem er 

rafbókasali, sem er náttúrulega fáránlegt og þar er salan bara upp á við. 

EMH: Ertu að segja að ástæðan sé sú að ekki er tekið tillit til sjálfsútgáfu í þessum tölum þar 

sem Amazon, sem selur mest af sjálfsútgefnum rafbókum, neitar að gefa upp sínar sölutölur? 

BH: Nákvæmlega. Salan hjá okkur fer samt sem áður frekar niður heldur en upp. Ég held að 

það sé minni sala hjá okkur á rafbókun en var á sama tíma í fyrra. Ég held að það komi samt 

líka til út af því að við erum ekki með öra útgáfu, við gefum náttúrulega ekki út sama magn 

																																																													
10 Málþingið „Bókin í rafheimum – er ástæða til að óttast eða fagna?“ var haldið í Þjóðminjasafninu 2. október 
2015. Fyrirlestra fluttu Gauti Kristmannsson, prófessor; Egill Örn Jóhannsson, formaður Félags íslenskra bóka-
útgefenda; Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, landsbókavörður; Kristín Helga Gunnarsdóttir, formaður Rithöf-
undasambands Íslands; Pálína Magnúsdóttir, borgarbókavörður (erindið var flutt af Guðríði Sigurbjörnsdóttur); 
og Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, bókmenntafræðingur. Sá nánar á: http://bokmenntaborgin.is/bokin-
rafheimum/	
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og Forlagið, til dæmis. Þannig að markaðurinn mettast, það eru bara ákveðið margir sem 

kaupa þessa bók. 

EMH: Ég var líka að velta fyrir mér hverjir þú segðir að væru stærstu kostir og gallar rafbóka 

fyrir þig sem útgefenda. 

BH: Það er klárlega kostur að það er miklu minna utanumhald, þú þarft ekki lager og þú þarft 

ekki að dreifa rafbókinni. Að vissu leyti ertu þannig með færri kostnaðarliði í kringum 

rafbókina. Það er ótvíræður kostur við það að vera með rafbók. Svo ert þú bara með þennan 

Rafbókalager sem heldur utan um þetta. Á móti kemur að ef það eru einhverjar villur eða 

eitthvað vesen er flóknara að finna út úr því en ef þú er með gallað eintak af prentuðu bókinni, 

þá er henni bara skipt út. Þú ert ekki með tæknilegu hliðina hjá þér, þú ert með hana einhvers 

staðar annars staðar, og því eru oft lengri boðleiðir til að finna út úr einhverju veseni. Þú ert 

auk þess oft með viðskiptavin sem er að versla rafbók en hefur kannski enga þekkingu á því 

sem hann er að kaupa. Þá ertu allt í einu komin í ansi ítarlega tækniþjónustu við kúnnann sem 

tekur oft miklu lengri tíma en nokkuð sem þú þarft að sinna í kringum pappírsbók. Það er 

klárlega ókostur. 

EMH: Notið þið afritunarvarnir á bækurnar ykkar? 

BH: Við fórum bara inn í sama pakka og hinir hérna á Íslandi með rafbækur. Við notum sem 

sagt afritunarvörn Adobe þar sem það þarf að búa til sérstakan notendaaðgang til þess að geta 

opnað bókina og það getur verið mjög pirrandi. Ég er persónulega á móti þessu, þessari 

hræðslu við þjófnað. Ég held að þetta hvetji fólk frekar til að stela bókinni heldur en hitt. Af 

því að það „cracka“ þetta allir. Það er náttúrulega pínu ferli að taka afritunarvörnina af en af 

því að þú ert búinn að leggja það á þig er miklu líklegra að þú sendir skrána á alla sem þú 

þekkir heldur en ef þú hefðir bara keypt hana á einfaldan máta, eins og bækurnar á Amazon. 

Á Amazon kaupi ég mér bara bók og ég nenni ekki að reyna að finna út úr því hvernig ég næ 

þeim á eitthvað annað snið. 

EMH: Þið getið væntanlega ekki verið með Adobe varnirnar á Amazon bókunum ykkar, hvað 

notið þið þar? 

BH: Ég bara hreinlega veit það ekki. Þetta er ekki galopið, það er einhver vörn. Maður sér það 

bara á því að þegar þú kaupir í gegnum eBækur þá færðu hreinlega bara senda skrá en þú færð 

enga skrá þegar þú kaupir á Amazon, bókin birtist bara í Kindlinum þínum og þú ert í 

rauninni aldrei með neitt viðhengi. 
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EMH: Ég ætlaði einmitt að spyrja þig út í eignarrétt kaupenda rafbóka, í ljósi þess að hugtakið 

er loðið og sumir líta svo á að kaupandi rafbókar sé í rauninni bara að leigja sér aðgang að 

rafbókinni en eigi ekki eintakið. Hvernig sjáið þið eignarréttinn?  

BH: Mér finnst það ekki rétt. Mér finnst að neytandi sem kaupi sér rafbók eigi hana. Nema þá 

að hann sé að gangast inn í leigusamning við útgáfuna, það er annað í mínum huga. Mér finnst 

þetta því vera tvennt mjög ólíkt. Þú getur verið með einhvers konar streymisaðgang eða 

eitthvað slíkt og þá veistu það og þá kaupir þú það en ef þú ert að kaupa þér rafbók þá finnst 

mér að hún eigi að vera þín eign. Við höfum áður selt rafbækur í gegnum síðuna okkar, þó við 

gerum það ekki beint núna heldur förum í gegnum rafbókaveitur, en þá fékk fólk sem keypti 

rafbók af okkur bara Amazon skrá senda í tölvupósti. Ég veit að ég er að láta þig fá viðhengi 

sem þú getur deilt út um allt en ég upplifi eignarréttinn þannig, þú bara átt þetta. Þú ert að 

kaupa þetta.  

EMH: Ætlið þið þá að fara sömu leið og Forlagið er að fara með afritunarvarnirnar, að hætta 

með Adobe varnirnar og taka upp vatnsmerki? 

BH: Við munum bara elta það sem allir eru að gera. Ég býst við að þetta verði þannig að 

eBækur og þeir sem eru að selja rafbækur hér á Íslandi með þessari Adobe vörn muni breyta 

kerfunum hjá sér. Þetta gerist þeim megin, þetta gerist ekki mín megin. Vatnsmerkin verða 

sett á við söluna, þannig að ég bara elti það. 

EMH: Og ertu alveg sátt við vatnsmerkin frekar en strangari afritunarvörn Adobe? 

BH: Algerlega. Ég tel að þetta kerfi sem hefur verið á sé bara mjög hamlandi og ég held að 

þetta flækjustig geri það að verkum að fólk bara hreinlega nenni þessu ekki. Ég var til dæmis 

að skipta um tölvu og einhverra hluta vegna virkar ekki aðgangur minn núna þannig að ég get 

ekki nálgast bækurnar mínar á eBókum. Þeir vita ekkert af hverju, það veit enginn af hverju, 

þetta er bara svona. Mér finnst þetta náttúrulega alveg óþolandi og þetta er ekki eitthvað sem 

ég vil bjóða mínum kúnnum.  

EMH: Snúum okkur aftur að Amazon samningnum. Getur þú sagt mér aðeins meira frá 

honum? Er þetta umboðssala svo þið ákvarðið verðið og hvernig skiptist svo söluverðið á 

milli ykkar og Amazon? 

BH: Þetta eru samningarnir sem standa öllum til boða. Það getur hver sem er, sem hefur 

skrifað einhvern texta, birt hann á Amazon og selt hann. Við fórum í rauninni bara inn í það 

kerfi. Útgefandinn fær 35% og Amazon 65%. Ef bókin kostar USD 9,99 eða minna fær 

útgefandinn 70% en þá náttúrulega bara 70% af 9,99. Þetta er að sjálfsögðu alveg ömurlegur 
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díll og er hluti af ástæðunni fyrir því að við erum ekkert að kynna þetta. Samt ákváðum við að 

fara þarna inn af því að okkur finnst þetta einfaldlega vera þjónusta við okkar viðskiptavini. Á 

móti höfum við haft bækurnar dýrari af því að við erum ekki sátt við að fá svona lítið fyrir 

okkar snúð. Þetta er ábyggilega hluti af ástæðunni fyrir því að það er ekki mikil sala þarna 

inni. Suma mánuði selst jafnvel engin bók. Við erum kannski með tíu titla þarna inni, 

barnabækur, þannig að það er ekkert skrýtið að salan hjá okkur sé ekki mikil. Við höfum 

svolítið verið að ýta í hina útgefendurna því um leið og fjölbreytnin eykst þarna inni eykst 

salan, bæði á okkar bókum og allra hinna. 

EMH: Þú minntist aðeins á þessar streymislausnir áðan. Egill fjallaði einmitt um þær í erindi 

sínu á málþinginu, áskriftapakka rafbóka þar sem neytandinn þarf alltaf að vera nettengdur. 

Hvað finnst þér um það? 

BH: Ég sagði það nú ekki þá, á málþinginu, en það er verið að tala um að tónlistarbransinn sé 

að deyja út, útaf öllum þessum áskriftarlausnum þar sem listamennirnir fá svo lítið fyrir hverja 

spilun. Ég sé ekki af hverju það ætti að vera eitthvað öðruvísi fyrir bókina. Mér hugnast það 

þess vegna ekki vel að mín bók sé ein af, þess vegna, hundrað bókum sem einhver les fyrir 

þrjú eða fjögur þúsund kall á mánuði. Rétthafi hverrar bókar fengi svo lítið að þetta myndi 

aldrei standa undir framleiðslunni. Þannig að mér hugnast þetta ekki vel. Mér finnst samt 

streymislausnir sem slíkar allt í lagi, að hafa þær sem einn af valmöguleikunum. Ég yrði samt 

rosalega pirruð ef ég væri að lesa bók uppi í sumarbústað og það er lélegt netsamband.  

EMH: Steymislausnir á rafbókum hafa einmitt verið gagnrýndar af því að flestir treysta mest á 

rafbækur á ferðalögum og þá getur 3G netsamband verið óáreiðanlegt. 

BH: Já, einmitt. Eins og í flugvél, þú þarft þar að kaupa þér aðgang nema þú sért á Saga Class, 

og þá áttu eftir að tengja þig. Öll þessi flækjustig eru svo óþörf, finnst mér. Ég er mikill 

rafbókaneytandi sjálf og ég veit alveg hvað ég vil og ég veit hvað myndi pirra mig sem 

neytanda. Maður vill náttúrulega halda þessu þannig að fólk geti bara keypt sér bók og lesið 

hana og það sé eins átakalítið og það er á Amazon. Það er í rauninni næstum því of auðvelt að 

kaupa sér bók á Amazon, bara einn smellur og þá er hún komin. Þannig á það að vera. Það 

þyrfti samt virkilega að selja mér það að þessir áskriftarpakkar með streymi gætu borgað sig 

fyrir mig, sem útgefenda. Kannski er eitthvað þarna sem ég hreinlega átta mig ekki á en í dag 

sé ég ekki hvernig þetta gæti verið öðruvísi. 
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EMH: Fyrir Agli er þetta besta lausnin við sjóræningjastarfsemi þar sem neytendur eignast 

aldrei eintök bókanna sem þeir lesa heldur leigja sér hreinlega aðgang. Það er því mun 

erfiðara að deila þeim ólöglega.  

BH: Ég er bara ekki svona hrædd við þennan sjóræningjapakka eins og margir. Ég veit að það 

er fullt af unglingum sem deila á milli sín bókum og sem finna PDF skjöl af einhverjum 

bókum til að lesa en ég held bara að það sé ekki það stór hluti. Ég held að flestir kaupi vöruna, 

ef þeir geta gert það auðveldlega, frekar en að stela henni. 

EMH: Unglingarnir hefðu kannski hvort sem er aldrei keypt þessar bækur, þeir hefðu þá bara 

ekki lesið þær? 

BH: Nákvæmlega. Eða þeir hefðu náð í þær á bókasafninu. Fyrir mig sem útgefenda skiptir 

það engu máli, ég fæ ekkert fyrir bókasafnseintakið hvort sem er. 

EMH: Ég ætlaði einmitt að spyrja þig út í bókasafnssamninginn sem Egill kynnti líka á 

margumtöluðu málþinginu. Hafið þið eitthvað komið að honum? 

BH: Nei, en við erum reyndar með bækur í alls konar tilraunaverkefnum hjá bókasöfnum. Það 

er rosa lítið upplýsingaflæði, það var margt þarna á málþinginu sem ég var að heyra um í 

fyrsta sinn. Þetta er rosalega viðkvæmt, þetta samband á milli útgefenda, rithöfunda og 

bókasafna, af því að frá útgefendum séð eru bókasöfnin næstum því algert eitur. Útgefandinn 

fær nefnilega bara eina sölu, bókin fer í gegnum hundrað hendur en þú færð ekkert meira 

fyrir, öfugt við rithöfunda sem fá eitthvað smotterí per lán. Ég veit til dæmis að í 

Bandaríkjunum eru oft seld sérstök bókasafnaeintök, eins og DVD diskar. Það sem er ætlað til 

útláns er selt á miklu hærra verði en til neytenda. Í rauninni ætti það að vera þannig með 

bækur hér. 

EMH: Núna virtist þessi tímabundni tilraunasamningur sem fjallað var um á málþinginu 

byggjast á svokölluðu kauplíkani þar sem keypt er eitt leyfi af bók sem lána má endalaust en 

bara einum notanda í einu. Svo verði kauptakki við hliðina á færslunni á neti bókasafnsins og 

vonin er að einhverjir sem ætli að fá rafbókina lánaða þegar hún er í útláni kaupi hana frekar 

en að bíða. 

BH: Já. Ég býst fastlega við því að það verði einhver almennileg kynning á þessu áður en 

þetta fer lengra. Málið verður væntanlega rætt í Félagi íslenskra bókaútgefenda, kynning send 

á félagsmenn og þeir munu þurfa að samþykkja þetta. Það getur samt stundum verið svolítið 

vont að formaðurinn sé líka yfir stærsta félaginu, það stýrir þessu svolítið. Það þyrftu að vera 

ansi margir á móti honum til þess að fá einhverju breytt. Hann er samt auðvitað flottur í þessu 
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starfi og sinnir því alveg ágætlega, en manni finnst stundum verða hagsmunaárekstrar. Það er 

samt ekkert auðvelt að finna einhvern til að sinna þessu af því að þetta er erfitt starf. 

EMH: Ég var að spá í því hvernig þið ákvarðið verðið á rafbókunum ykkar. Er það út frá 

prentuðu eintökunum eða metið þið það á þeirra eigin forsendum? 

BH: Það fer svolítið eftir tilfinningunni. Við skoðum hvað er í gangi og hvað aðrir eru að 

bjóða. Maður reynir að vera samkeppnishæfur þó maður sé með ákveðin þolmörk sem maður 

fer ekki undir. Mér finnst til dæmis, hvort sem það eru pappírsbækur eða rafbækur, ofsalega 

sárt að sjá þær fara niður í hundrað kall eða minna.  

EMH: Mörgum finnst einmitt rafbækur of dýrar á Íslandi, eins og kom fram hjá áhorfendum á 

málþinginu. 

BH: Já, en það er bara mikill kostnaður við, til dæmis, eina þýdda skáldsögu. Heilmikill 

kostnaður sem er kominn til áður en hún er komin í hendurnar á einum eða neinum. Þýðingin, 

prentunin, umbrot. Þó hún sé bara gefin út sem rafbók ertu jafnvel með milljón undir bara í 

vinnunni við bókina, þó það sé engin prentun og engin dreifing. Þú þarft að láta hanna kápu, 

þú þarft að láta að setja bókina fallega upp og jafnvel eru einhver réttindakaup og ýmislegt 

annað fyrir utan allt fólkið sem vinnur að þessu á tímakaupi eða launum. Þú þarft þá að selja 

ansi mörg eintök ef þau eiga bara að kosta fimmhundruð eða þúsund kall til að standa undir 

þessu. Það er eins og fólk átti sig oft ekki á því, hugsar bara að prentun sé dýrust og þegar hún 

er ekki til staðar þá eigi það að hafa mikil áhrif á verðið. Prentunin er þó bara annar stór biti 

ofan á allt hitt. Við metum verðið í hverju tilviki fyrir sig og svo lækka verðin á sumum eldri 

bókum, þó ekki öllum. Til dæmis höfum við ekki lækkað Rökkurhæðabækurnar þar sem þær 

eru í seríu og eru þess vegna alltaf í einhverri sölu. Bækur eru þó í rauninni að vera svolítið 

einnota, það er ekki lengur eins og var að þær gátu fengið tíma til að stækka, þetta er bara 

svona núna. 

EMH: Hafið þið spáð í einhverjum öðrum sölustöðum en Amazon, eins og Apple iBooks 

Store? 

BH: Já, við höfum klárlega spáð í það. Það eina sem stoppar það að fara þangað inn er 

hreinlega að ég er ekki búin að gefa mér tíma til að setjast niður og skoða það nóg. Ég nota 

sjálf ekki iBooks þannig að það er líka kannski hluti af ástæðunni, ég þekki ekki umhverfið þó 

ég hafi svo sem opnað það á iPadinum. Þetta er flott umhverfi en það er þungt að halda á 

iPadinum og svo er maður með Kindle appið hvort eð er, þannig að af hverju að nota iBooks? 

Þegar við vorum að gefa rafbækur, eins og ég minntist á áðan, voru það allt mobi skrár sem 
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eru fyrir Kindle. Við sögðum fólki bara að sækja Kindle öppin og björguðum okkur fyrir horn 

þannig. Þetta er samt eitthvað sem þarf að skoða því við viljum hafa hátt þjónustustig í þessu 

eins og öðru. 

EMH: Þú hefur minnst á eBækur.is, er það aðallega þar sem þið seljið rafbækur eða eru fleiri 

sölustaðir? 

BH: Við hlöðum í rauninni inn á Rafbókalagerinn, það nota hann allir. Þaðan er selt hjá 

Eymundsson og eBókum. Áður seldu líka Emma.is og Skinna.is en þær síður hafa báðar hætt 

sölu þó Emma sé opnuð núna aftur sem einhvers konar upplýsingaveita um rafbækur. Skinna 

seldi bækur án afritunarvarna og það hefur kannski stoppað þá að svo fáir voru tilbúnir að 

selja bækur sínar þannig, án afritunarvarna. Mig minnir að Skinna hafi notað vatnsmerkið, að 

nafn og netfang kaupanda hafi komið inn þegar hann keypti skjalið. 

EMH: Það verður væntanlega svipað og gert verður núna með vatnsmerkin. Eru þau ekki 

eitthvað sem átti að fara í gang núna á haustmánuðum? 

BH: Ég bara hreinlega veit það ekki, sem er mjög fyndið. Ég hef aðeins talað við hann hjá 

eBókum og hann er mjög glaður með þetta. Þessi leið sem hefur verið notuð áður var farin af 

því að Forlagið ákvað að fara þá leið. Það þurfa venjulega allir að fylgja þeim enda eru þeir 

náttúrulega langstærstir og með mesta söluna, svo það þarf að taka tillit til þeirra óska. Ég veit 

því ekki alveg hvaða leið á að fara núna og er svolítið að bíða eftir að fá einhverja kynningu á 

því. 

EMH: Viltu eitthvað spá í það hvernig rafbókaútgáfa muni þróast áfram á Íslandi? 

BH: Ég held að það sé mjög mikil rafbókasala á Íslandi en það er aðallega neysla á erlendum 

bókum af því að framboðið á íslenskum bókum hefur verið lítið og lélegt. Ég vona að eftir því 

sem fleiri komi inn eigi salan eftir að aukast og ég hef fulla trú á því. Ég hef þó í sjálfu sér 

engar áhyggjur af prentuðum bókum, ég held ekki að þær séu á leiðinni út eða neitt slíkt. Ég 

held að þetta sé bara viðbót. Ég held líka að það sé til fullt af bókum sem þig kannski langar 

ekkert sérstaklega til að eiga, langar að lesa en ert ekki tilbúin til þess að safna upp í hillu. Það 

eru líka margir sem nota ekki bókasöfnin. Ég held því að þetta muni leiða til aukinnar sölu á 

bókum. Ég held að rafbókasala eigi eftir að verða fín viðbót þegar hún kemst í gang. 

EMH: Er salan á rafbókum ennþá í kringum 1%? 

BH: Já, eitthvað svoleiðis. Ef ég miða við okkur þá er þetta ekkert mikið meira. Þó það yrði 

ekki nema 5% held ég að það myndi gagnast okkur öllum. Eins og ég segi þá hefur maður 

áhyggjur af þessum krökkum sem hreinlega langar að lesa eitthvað, eitthvað sem er 
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skemmtilegt. Það er ekki mikið til á íslensku, eða þá að pabbi og mamma eru ekki til í að 

kaupa endalaust af bókum á íslensku, þá lesa þau þetta bara á ensku. Maður heyrir alveg 

ótrúlega margar þannig sögur, að krakkar bara liggi í enskunni frá tíu, tólf ára aldri. Og málið 

okkar er þegar í hættu, þó það hljómi dramatískt þá er það bara svoleiðis. 

EMH: Mér dettur einmitt í hug að spyrja þig um barnabækur og möguleikann á að gera þær 

gagnvirkar, eins og mikið var talað um á sínum tíma var. Hafið þið eitthvað skoðað það? 

BH: Við höfum oft rætt þetta en við myndum þá vilja fá einhvern með okkur sem gæti og 

vildi sjá um það. Það er svo mikil forritunarvinna sem fylgir því. Það er líka svo fín lína á 

milli þess að tala um bók eða að tala um tölvuleik eða app og það er bara heimur sem ég þekki 

ekki og mig langar ekki nógu mikið að kynna mér hann til þess að ég gefi mér tímann í það. 

EMH: Þessu fylgir líka væntanlega mikill kostnaður. 

BH: Já, mikill kostnaður. Eins og ég segi, maður þyrfti að fá bara einhvern inn sem væri til í 

að sjá um þann pakka og fjárfesta í því með okkur og þá kannski tíma sínum og orkunni 

aðallega, frekar en bara peningunum. Þarna eru rosalega spennandi möguleikar. Það getur 

samt, eins og ég segi, verið fín lína á milli þess að koma fram með tölvuleik eða bók fyrir 

krakkana. 

EMH: Þetta gæti þá ef til vill verið gáttin frá tölvuleikjunum yfir í bækurnar. 

BH: Nákvæmlega, þetta eru virkilega spennandi möguleikar. Það eru einmitt margir að reyna 

að finna leið til að tengja símann og tölvuna við bækurnar. Strákarnir í Studycake eru til 

dæmis að hanna svona lestrar-utanumhalds-app, þar sem þú klárar kafla og svarar einhverjum 

spurningum um innihaldið. Það er hugsað að einhverju leyti fyrir foreldra til að geta 

verðlaunað börnin sín fyrir lestur. 

EMH: Spennandi! Ég var annars ekki með fleiri spurningar svo við erum búnar nema þú hafir 

eitthvað sem þú viljir bæta við. 

BH: Já, af því að við erum að tala um öppin vildi ég rétt minnast á það að við tókum ákvörðun 

um að setja ekki myndabækur á rafrænt form. Bækur sem eru mikið myndskreyttar verða 

nefnilega ekki fallegar í svona PDF skjali sem hreyfist ekki neitt. Þannig að við höfum bara 

sett textabækurnar, þó það sé ein og ein mynd þá gengur það alveg. Það þarf bara svakalega 

forritunarvinnu til þess að myndabók verði falleg og myndirnar fljóti fallega. Ég veit reyndar 

að Amazon er komið með einhverja lausn fyrir þetta, ég er ekki búin að kynna mér það nógu 

vel. Þeir eru náttúrulega mikið í því að auðvelda fólki að búa til rafbækur, jafnvel að búa til 

kápur og allt saman. Sjálfsútgáfa er þannig í rauninni orðin bara ekkert mál. 
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EMH: Já, einmitt. Of auðvelt, samkvæmt mörgum. 

BH: Í rauninni, já, að vissu leyti. Það er mjög gaman að sjá höfunda sem hafa prófað 

sjálfsútgáfu en líka að vera hjá útgáfufyrirtæki. Þeir snúa oftast til baka til síns forlags því það 

er ýmislegt sem þeir fá hjá forlaginu sem er erfitt að fá hjá vinum og vandamönnum. 

EMH: Flott lokaorð. Takk fyrir spjallið. 

BH: Takk, sömuleiðis. 
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Viðauki 2: Viðtal við Egil Örn Jóhannsson 20.október 2015 
EÖJ: Egill Örn Jóhannsson 

EMH: Elísabet María Hafsteinsdóttir 

 

EMH: Byrjum á tölulegum upplýsingum. Getur þú gefið mér upp sölu rafbóka, sem hlutfall af 

allri sölu hjá ykkur, eftir árum frá því að þið byrjuðuð að gefa út rafbækur? 

EÖJ: Já, ég gæti gefið þér þetta, ár frá ári, ef ég fengi bara smá tíma. Við byrjuðum fyrst að 

gefa út rafbækur af einhverri alvöru fyrir jólin 2011. Það komu út um 20 rafbækur á 

örskömmum tíma fyrir þau jól, ekki allar frá Forlaginu en annað hvort frá Forlaginu eða 

Bjarti/Veröld. Ég myndi samt fara varlega í að fjalla um fyrstu íslensku rafbókina, að hún hafi 

endilega komið út þarna. Ef maður reynir að skilgreina rafbók sem eitthvað orð er það miklu 

víðtækara en ePub skjal eða .azw Kindle skrá. Mál & menning gaf út rafbækur strax 1996, eða 

orðabók á diski, og það eru rafbækur. Snara hefur verið til lengi þannig að ég myndi alls ekki 

segja að fyrsta rafbókin á Íslandi hafi komið út 2011 heldur fimmtán til tuttugu árum fyrr, hið 

minnsta.  

EMH: En við getum kannski sagt að íslenskir útgefendur hafi farið að gefa út skáldsögur sem 

rafbækur upp úr 2011? 

EÖJ: Já, ég myndi segja að upp úr miðju ári 2011 hafi útgefendur á almennum markaði á 

Íslandi farið að horfa til rafbókaútgáfu og undir lok jólavertíðar hafi fyrstu eiginlegu ePub 

rafbækurnar litið dagsins ljós. Eitthvað var til af ePub skjölum fyrir og var því efni fyrst og 

fremst miðlað í gegnum vefinn Emma.is sem þá var nánast eini vettvangur íslenskra rafbóka. 

Fyrir um það bil einu og hálfu ári lokaði Emmu vefurinn, sem hafði verið söluvefur fram að 

því. Hann opnaði svo fyrir þrem/fjórum vikum, þarna í kringum málþingið,11 en mér sýndist 

hann ekki lengur vera söluvefur heldur aðeins upplýsingaveita fyrir rafbókakaupendur. Þannig 

að eðli hans hefur gjörbreyst frá því að vera gátt fyrir rafbækur yfir í að vera upplýsingaveita. 

En þeir voru fyrsti aðilinn sem safnaði saman rafbókum. Þarna fyrir jólin 2011 voru það svo 

Forlagið.is, mig minnir að eBækur.is hafi líka verið þá, og Eymundsson.is sem seldu 

rafbækur. Skinna.is kom svo seinna, mig minnir að það hafi verið 2012 og lokaði svo um 

áramótin 2013/2014 en það var líka verslun. 

																																																													
11 Málþingið „Bókin í rafheimum – er ástæða til að óttast eða fagna?“ var haldið í Þjóðminjasafninu 2. október 
2015. Fyrirlestra fluttu Gauti Kristmannsson, prófessor; Egill Örn Jóhannsson, formaður Félags íslenskra bóka-
útgefenda; Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, landsbókavörður; Kristín Helga Gunnarsdóttir, formaður Rithöf-
undasambands Íslands; Pálína Magnúsdóttir, borgarbókavörður (erindið var flutt af Guðríði Sigurbjörnsdóttur); 
og Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, bókmenntafræðingur. Sá nánar á: http://bokmenntaborgin.is/bokin-
rafheimum/	
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EMH: Hefur þú séð það að sala rafbóka hafi haft áhrif á aðra sölu, eins og til dæmis á kiljum? 

EÖJ: Nei, ekki á Íslandi. Ég hef náttúrulega séð það erlendis en ekki á Íslandi. Skýringin er 

fyrst og fremst sú, í mínum huga, að salan er einfaldlega svo lítil ennþá að væru einhver áhrif 

á svo sem kiljusölu þá væru þau svo lítil að við myndum ekki merkja þau. Þannig að það er 

ómögulegt fyrir okkur að átta okkur á því. Það mætti svo kannski spyrja 

framhaldsspurningarinnar „tel ég að rafbókasala á Íslandi komi til með að hafa áhrif á útgáfu 

prentaðra bóka?“ og þá myndi ég svara því hiklaust „já“. Miðað við hvar við erum stödd í dag 

og hvað við eigum langt í land með að ná þó það væri ekki nema Skandinövunum hvað 

hlutfall rafbókasölu varðar tel ég þó að þess sé nú dálítið að bíða að við förum að finna fyrir 

því í raf- og prentútgáfunni. Þegar áhrifanna fer að gæta verður það mjög athyglisvert mál, 

eða vandamál jafnvel, fyrir okkur útgefendur að leysa því prentupplög eru, eðli málsins 

samkvæmt á Íslandi, heldur lítil. Við megum heldur ekki hafa þau mikið minni en þau eru í 

dag, eigi prentunin ekki að verða óhagkvæm og verðlagning þar af leiðandi töluvert hærri en 

hún er. Þá myndum við jafnvel verðleggja okkur út af markaðinum. Ég hef því lengi verið 

þeirrar skoðunar að í rafbókaútgáfunni hér heima þurfum við að stíga varlegar til jarðar en á 

flestum öðrum bókamörkuðum vegna smæðar okkar og hvað við erum viðkvæmur markaður. 

Fjárhagsleg geta íslenskra bókaútgefenda er afar takmörkuð fyrir margra hluta sakir og við 

megum ekki við miklum áföllum en þó hafa áföllin dunið á okkur á undanförnum árum, svo 

sem með falli krónunnar, hækkandi virðisaukaskatti og fleiru. Eftir einhver ár, þegar áhrifin 

fara að koma fram á prentuðu bækurnar verðum við vonandi búin að draga einhvern lærdóm 

af því sem erlendir útgefendur eru að gera, þar sem áhrifanna er þegar farið að gæta en 

mismikið þó, og búnir að búa okkur undir það með einhverjum hætti. Ég óttast hins vegar það 

sem er augljósast, að prentupplögin muni minnka eða við einfaldlega prenta of mikið, meira 

en við þurfum, sem er hvoru tveggja slæmt. Þannig að það getur komið til með að hafa 

neikvæð og erfið áhrif. 

EMH: Verður jólabókamarkaðurinn þó ekki alltaf í prentuðum bókum? 

EÖJ: Jú. Það má segja að bókamarkaðurinn á Íslandi skiptist nokkuð jafnt í tvennt. Það er að 

segja í gjafabókamarkað annars vegar sem fer að langmestu leyti fram fyrir jólin, í örfáar 

vikur í nóvember og desember þegar flestir útgefendur eiga nánast allt sitt undir. Hinn 

markaðurinn er almenni markaðurinn, neytendamarkaðurinn ef svo má að orði komast, þar 

sem fólk er að kaupa fyrir sjálft sig. Það er af þessum síðarnefnda markaði sem rafbókin mun 

taka en ekki af gjafamarkaðnum. Sem betur fer er það vel innprentað í íslenska þjóð að gefa 

bækur til jólagjafa og ef ekki væri fyrir þá ríku hefð væri íslenskur bókamarkaður margfalt 



56 

fátæklegri en hann er í dag því á þessu byggjum við svo starf okkar á öðrum árstímum. Við 

getum gefið út bækur af ýmsu tagi, hvort sem það eru þýðingar, ljóðabækur, fyrstu bækur 

íslenskra höfunda eða kynnt nýja höfunda til leiks − hlutir sem við vitum fyrirfram, í mörgum 

tilvikum, að við komum til með að tapa peningum á en ákveðum engu að síður að gera því við 

eigum vonandi einhvern forða frá því um jólin. En samkeppnin er alltaf að harðna. 

EMH: Þar sem það er svo lítil sala á rafbókum er kannski erfitt að segja til um hvers konar 

bækur seljast mest sem rafbækur. 

EÖJ: Ég mundi segja að rafbókamarkaðurinn væri ekki ósvipaður kiljumarkaðinum. Út af því 

sem ég sagði áðan, að þetta er ekki gjafamarkaður. Salan lýtur örlítið öðrum lögmálum, snýst 

um afþreyingu, og ég held að það sem ég hef kallað flugstöðvarbókmenntir verði það sem 

fyrst hverfur jafnvel alfarið inn í rafræna umhverfið. 

EMH: Að það verði jafnvel hætt að prenta þær bækur? 

EÖJ: Jafnvel. Ég held reyndar að bókum sem koma eingöngu út á rafrænu formi, sem við 

þekkjum nokkur dæmi um hér heima, muni fjölga verulega hjá almennum útgefendum. 

Sjálfsútgáfan mun auk þess mikið til færast inn í rafræna umhverfið og það er ekkert óeðlilegt 

við það. Ég held þó að almennir útgefendur muni hægt og bítandi, með áherslu á hægt, flytja 

ákveðinn hluta útgáfunnar yfir í rafrænt form, svo ég tali nú ekki um þegar áhrifanna sem við 

vorum að tala um áðan á prentmarkaðinn fer að gæta meira. Svo sem, ef kynna á til leiks 

nýjan höfund eða verk sem kann að vera á jaðrinum einhverra ástæðna vegna, geti verið 

skynsamlegt að hafa bókina eingöngu rafræna. Eða jafnvel snúa því alfarið við sem gert er í 

dag en núna er algengara að rafbókin komi út eftir á eða nálægt því að prentaða bókin komi 

út. Við gætum þá séð að rafbókin komi fyrst út og ef áhuginn er fyrir hendi verði drifið í að 

prenta hana. Það að prenta bækur í litlu upplagi, sem er vissulega kostnaðarsamt, tekur 

nefnilega ekki það langan tíma í dag. Sérstaklega ef maður prentar stafrænt. Ég geri fastlega 

ráð fyrir því að við munum sjá meira af þessu og sjálfan langar mig nú þegar til að gera fleiri 

tilraunir en við höfum gert. Við höfum gert eina eða tvær tilraunir til að gefa bækur út 

eingöngu rafrænt en útaf því hve markaðurinn er ofboðslega smár er ekki hægt, og væri bara 

beinlínis óábyrgt, að draga einhvern of mikinn lærdóm af því. Salan á mest seldu bókunum 

mælist jafnvel aðeins í tugum eintaka, í besta falli í örfáum hundruðum. Það er þá erfitt að 

ráða í einstaka titla en auðveldara að ráða í stóru línurnar. Það er það sem við höfum verið að 

reyna að gera, að ráða í stóru línurnar. Samhliða fylgjumst við með því hvað best gengur 

erlendis og, ekki síður, verst.  
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EMH: Þær bækur sem eru alls ekki prentaðar lenda þar af leiðandi þá ekki í þessari 

samkeppni við sjálfar sig sem þú minntist á áðan, að prentupplagið verði þá minna og þar af 

leiðandi dýrara. 

EÖJ: Já, það er ein afleiðing þess að prenta ekki bækur sem eru gefnar út sem rafbækur, þá 

lenda þær ekki í samkeppni við önnur snið. Svo spyr ég mig líka um hljóðbækur í þessu. Það 

má ekki gleyma hljóðbókum þegar útgáfutegundir bóka eru ræddar. Það hefur verið 

athyglisvert að sjá hvernig hljóðbókin hefur aftur verið að ná vinsældum á liðnum tveimur eða 

þremur árum. Það fór að halla undan fæti í hljóðbókaútgáfu undir lok fyrsta áratugar þessarar 

aldar og hljóðbókasala dróst mikið saman en víða hafði hún áður verið drjúgur hluti bóksölu í 

heiminum, svo sem á Norðurlöndum. Ég held að ástæðan hafi ekki síst verið að útgáfuformið, 

sem var geisladiskar eða DVD diskar með mp3 skrám, hafi einfaldlega verið á útleið. Fólk var 

hætt að nota geisladiska og hljóðbækur komu auk þess oft á mörgum geisladiskum sem gat 

verið algerlega óþolandi í utanumhaldi. Eða þá, þegar þetta var gefið út á mp3 diskum, átti 

almenningur einfaldlega ekki mp3 spilara nema í tölvunum sínum. Þannig að 

hljóðbókaútgefendur voru komnir út í horn. Þetta hefur tekið miklum breytingum núna, ekki 

síst með tilkomu snjalltækja eins og síma og spjaldtölva þar sem notendur, eða hlustendur öllu 

heldur, geta einfaldlega streymt með háhraðatengingum í síma. Eftir að 3G, svo ég tali ekki 

um 4G, varð algengt, er orðið lítið mál að nálgast hljóðbækur. Audible, sem er í eigu Amazon, 

hefur verið í miklum vexti og salan hjá þeim þannig að hljóðbókin er að koma mjög sterk inn 

á nýjan leik. Þetta er aftur markaður sem hefur verið í algerum lamasessi á Íslandi og við 

reglulega reynt að hleypa lífi í en gengið illa fyrir margra hluta sakir. Margir hafa bent á að 

hér séu allar vegalengdir svo stuttar á meðan erlendis sé mikið hlustað á hljóðbækur í 

almenningssamgögnum eða á meðan þú ert í umferðaröngþveiti einhvers staðar. Það kann að 

vera ein ástæðan. Önnur ástæða er að mínu mati líka sú að hér heima erum við með stofnun, 

Hljóðbókasafn Íslands, sem hefur óvenjumikla útbreiðslu, svo mikla útbreiðslu að eftir er 

tekið erlendis. Hljóðbókaútgefendur, og ég er ekki hljóðbókaútgefandi í sjálfu sér heldur 

úthýsum við hljóðbókaútgáfu okkar bóka, hafa haldið því fram að þetta mikla aðgengi hafi 

haft neikvæð áhrif. Safnið hefur, held ég, á milli tíu og fimmtán þúsund notendur og þeir hafa 

allir svo að segja óheft aðgengi að öllu úrvali safnsins. Úrvalið er auk þess verulegt enda hefur 

Hljóðbókasafnið verið valin þjónustustofnun ársins hjá ríkinu í eitt eða tvö skipti. Hún sinnir 

sínu starfi vel. Íslenskir hljóðbókaútgefendur hafa haldið því fram að gæðin séu ekki þau hin 

sömu og hjá þeim, enda er notast við sérlesnar útgáfur fyrir safnið. Metnaðurinn er mun meiri 

í almennu útgáfunni þó lesendur hafi kannski ekki endilega sett það fyrir sig. Ég held eigi að 

síður að hljóðbókaútgáfa eigi töluvert inni og tel að með auðveldara aðgengi að hljóðbókum 
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hér á Íslandi muni vegur þeirra vaxa verulega. Það er að segja þegar ekki verður um þessa 

geisladiska eða mp3 diska að ræða heldur verði hægt að hlusta í símanum eða iPadinum eða 

hvaða nettengda tæki sem er. Enda er hljóðbókin að mínu mati frábært tæki til þess að neyta, 

ef svo má að orði komast. 

EMH: Ég ætlaði að spyrja þig nánar út í streymislausnir með rafbækur á eftir en myndir þú þá 

sjá fyrir þér eitthvað svipað með hljóðbækur? Það er að segja svona áskriftarpakka eins og 

Audible býður upp á? 

EÖJ: Já. Ég sé hiklaust fyrir mér að aðgengi að hljóðbókum verði meðal annars hægt að 

framkvæma með áskriftarlausnum. Úrval íslenskra hljóðbóka sem gefnar hafa verið út fyrir 

almenna markaðinn er lygilega gott. Það hefur töluvert verið gefið út í gegnum árin enda hafa 

reglulega verið gerðar alvöru tilraunir til þess að þróa íslenskan hljóðbókamarkað með heldur 

mislukkuðum hætti, því miður. Fyrir vikið er úrvalið nokkuð gott en til þess að hægt sé að 

bjóða áskriftarpakka er nauðsynlegt að á hlaðborðinu séu margir réttir, þú býður ekki í 

kínverskt hlaðborð en ert eingöngu með súrsætar rækjur á boðstólum. 

EMH: Þú hefur einmitt talað um þetta sama vandamál hvað rafbækurnar varðar. 

EÖJ: Já, hið sama á við um rafbækurnar, að úrval rafbóka er lélegt. Við hjá Forlaginu höfum 

einsett okkur að auka úrvalið umtalsvert á næstu misserum og höfum lagt til hliðar nokkuð 

fjármagn til þess. Á sama tíma þessu reynum við að gefa út flestar eða allar þær bækur sem 

við teljum eiga erindi á rafbókarformið því sem næst samhliða og við gefum út prentaðar 

útgáfur þeirra. 

EMH: Hvernig skilgreinið þið hvaða bækur eiga erindi sem rafbækur? 

EÖJ: Það fer ekki síst eftir því hversu auðvelt er að koma viðkomandi titli á rafbókarformið. 

Að koma textabók út sem rafbók er tiltölulega einföld aðgerð. Það reyndar kostar og það 

safnast auðvitað þegar saman kemur í upphæðum. Þegar flækjustigið er síðan orðið meira, ég 

get nefnt tilvísanir, myndskreytingar og fleira, getur orðið vandasamt og þá um leið 

kostnaðarsamt að gefa út viðkomandi verk út á rafbók. Ef kostnaðurinn er síðan farinn að 

mælast í hundrað þúsundum eða meira og væntanleg sala á útgáfuárinu er innan við tuttugu 

eintök þá er þetta orðið óraunsætt. Maður getur kannski leyft sér eina og eina slíka á ári en 

fjárfestingargeta okkar útgefenda er ekki meiri en sú að við leggjum frekar fyrst og fremst 

áherslu á þær bækur sem við getum með sæmilega góðu móti selt. Að minnsta kosti á meðan 

markaðurinn er ekki stærri en hann er. Mestu máli skiptir að koma bókunum út og auðga og 

auka framboðið, því það er það sem ég tel hafa hægt á íslenskum rafbókamarkaði að 
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framboðið er ekki nægilegt. Mér finnst athyglisvert að sjá hve íslenskir útgefendur hafa verið 

latir við að gefa út þau skáldverk sín á rafrænu formi sem þeir gefa út prentuð, þó það sé um 

leið að einhverju leyti skiljanlegt. Það hefur því komið mér á óvart en samt ekki vegna þess að 

fjárhagslegur ávinningur er nákvæmlega enginn. 

EMH: Getur þú þá fullyrt að allar skáldsögur Forlagsins séu einnig gefnar út sem rafbækur? 

EÖJ: Ég get fullyrt að við reynum að koma vel flestum fagurbókmenntum, kannski að 

ljóðabókum slepptum, út á rafbókarformi. 

EMH: Mig langaði að tala aðeins við þig um eignarréttinn á rafbókum, eins og þið sjáið hann. 

Eins og það er núna getur aðili sem kaupir sér rafbók í gegnum síðuna ykkar bara opnað hana 

á fimm tækjum. Teljið þið að notandi sé bara að kaupa sér aðgang að bókinni eða á hann 

eintakið? 

EÖJ: Persónulega hef ég litið sem svo á að kaupi maður sér hugbúnað eða skjal þá eigi maður 

skjalið með þeim takmörkunum sem kunna að fylgja því við kaupin. Við erum með 

afritunarvarnir á skjölunum okkar til þess að tryggja að þau fari ekki í óhefta, ólöglega 

dreifingu því áhrif slíks á íslenskan bókamarkað gætu verið skelfileg og óafturkræf að miklu 

leyti. Ég efast ekki um eignarréttinn en það er þó hægt að setja takmarkanir eða skorður á 

hann sem eru kaupendunum ljós í upphafi, og ég vil meina að þessar skorður séu einmitt 

kaupendum ljósar. Íslenskir útgefendur eru ekki að finna upp hjólið þegar kemur að 

afritunarvörnum heldur höfum við til þessa notast við algengustu afritunarvarnirnar þegar 

kemur að því að verja bækur eða rafbækur en vissulega er þetta snúið. Ég hef þó sett 

spurningarmerki við það að krefja til dæmis höfund Word Perfect, sem ég keypti 1995, um 

það að forritið sem ég á ennþá á disklingum sé aðgengilegt í tölvunni minni í dag. Mér finnst 

það vera kannski orðið fullfrekt, svo ég segi nú alveg eins og er.  

EMH: En núna verður þetta öðruvísi, er það ekki, þegar þið hættið með þessar afritunarvarnir 

og farið yfir í vatnsmerkin? Þá mun fólk bara fá skrá sem það getur vistað eins og það vill? 

EÖJ: Jú. Vatnsmerki er önnur tegund afritunarvarna en sú sem við höfum verið að nota til 

þessa. Þá dulkóðast með sérstökum hætti inn í skránna hver kaupandinn er og rekjanleikinn á 

því að vera til staðar, fari skráin á flakk. Þetta fór af stað af töluverðum krafti á 

Norðurlöndunum fyrir nokkrum misserum og við fylgdumst gaumgæfilega með því. Þar er 

mat útgefanda og höfunda að neikvæð áhrif hafi ekki verið mikil, mun minni en þeir hafi 

kannski búist við, og jákvæð áhrif töluverð. Við ætlum að færa okkur yfir í þetta, vonandi á 

allra næstu vikum, það er verið að vinna að þessu hörðum höndum núna. 
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EMH: Ég minnist þess nú að þú hafir sagt eitthvað svipað við mig í júlí. 

EÖJ: Já, ég vissi ekki betur þá. Það kom svo í ljós þegar ég hitti tölvumanninn að hann hafði 

lent í einhverjum erfiðleikum. Ég hef þó ekki skilið hann öðruvísi en að þetta verði tilbúið 

fyrir jól. Það er ágætt að forritarinn sem er að vinna þetta er upp við vegg í þessu máli vegna 

þess að í febrúar næstkomandi þarf að endurnýja Adobe leyfin. Þaðan erum við að nýta 

afritunarvarnirnar í dag og það kostar formúgu af peningum að endurnýja leyfin. Hann vill því 

fyrir allra hluta sakir komast hjá að þurfa að borga. Það gengur svo ekki að skipta samdægurs 

yfir í vatnsmerkingar, við þurfum að vera búin að keyra vatnsmerkingar í nokkurn tíma. Ég sé 

fyrir mér að klippa út Adobe afritunarvörnina um leið og vatnsmerkingin er tilbúin en við 

þurfum þó að eiga aðgang að Adobe ef hitt er eitthvað að klikka eða bila eða ef áhrifin eru 

neikvæð. Þannig að hann verður að gjöra svo vel og skila þessu af sér á allra næstu vikum.  

EMH: Forritarinn er þá aðili hjá Rafbókalagernum, það er þar sem breytingin mun eiga sér 

stað yfir í vatnsmerkin, ekki beinlínis hjá ykkur? 

EÖJ: Já. Til þess að Rafbókalagerinn geti svo sannfært aðra útgefendur um að skipta er 

nauðsynlegt að kerfið sé í fyrsta lagi „up and running“, í öðru lagi virki almennilega og í 

þriðja lagi að það sé sæmilegt traust um þetta. En það má ekki gerast á síðustu stundu, það er 

að segja í byrjun febrúar. Ég var að vonast til að geta farið af stað með þetta í haust, innst inni 

vonaði ég að þetta gæti verið í septemberbyrjun, en tölvumenn geta verið svolítið eins og 

pípulagningarmenn, maður þarf að margfalda bæði tíma og kostnað sem þeir gefa upp með pí. 

Ég get hins vegar lofað því að það er verið að vinna að þessu hörðum höndum. Hann ákvað að 

skrifa sína eigin lausn frekar en að fá aðkeypta lausn sem vel hefði verið hægt að fá og þess 

vegna er þetta ekki bara svona „plug and play“.  

EMH: Þú hefur áður sagt, til dæmis í viðtali við Kolbrúnu Þóru Eiríksdóttur í ágúst 2012 

vegna meistararitgerðar hennar um rafbækur í hagnýtri ritstjórn og útgáfu, að aðalástæða þess 

að þið notið afritunarvarnir sé sú hve íslenski bókamarkaðurinn sé brothættur, að hann megi 

ekki við neinum skakkaföllum. Hvað olli viðhorfsbreytingunni, var það bara þessi reynsla 

erlendis frá? 

EÖJ: Já. Nú finnst mér oft á þessu sviði rafbókaútgáfu að það sem maður sagði fyrr á árinu er 

einhvern veginn orðið algjörlega úrelt síðar sama árs. Þá, eins og í dag, var ég hins vegar 

þeirrar trúar að íslenski markaðurinn mætti bara ekki við neinu. Við stöndum ekki endilega 

tæpt en það þarf ekki mikið til að markaðurinn riðlist verulega frá því sem nú er. Ég hef því 

viljað stíga afar varlega til jarðar þegar kemur að því að gera grundvallarbreytingar á sölu 

bóka, hvort sem um er að ræða prentaðar eða rafbækur. Það sem komið hefur í ljós síðan 2012 
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er í fyrsta lagi þetta sem þú nefndir, það er að segja reynsla annarra þjóða við breytinguna sem 

hefur verið jákvæð. Ég er enn samt með hnút í maganum og ég mun vera með hnút í 

maganum að minnsta kosti fyrstu misserin eftir að við tökum þetta í gagnið og mun fylgjast 

grannt með Deildu.net eða hvar sem ólögleg eintök kunna nú að vera hýst. Hitt sem skiptir 

ekki síður máli og sem breytt hefur afstöðu minni frá því árið 2012 þannig að ég hef ákveðið 

að ríða á vaðið með vatnsmerkingarnar er að markaðurinn er einfaldlega ekki að verða til. Ég 

vil sparka lífi í hann því ég veit að það er hægt. Sú vissa að þarna sé markaður sem á verulega 

mikið inni segir mér að ég verði að taka skrefið. Við getum ekki leyft okkur að vera 

forneskjuleg og þver. Við verðum að horfa á reynsluna og reyna að leysa úr læðingi kraftinn. 

Hann er þarna og það væri afar sérstakt ef hinir tækja- og tæknióðu Íslendingar og miklu 

lesarar myndu ekki taka við rafbókinni, þó ekki væri nema í sama hlutfalli og 

nágrannaþjóðirnar. 

EMH: Þú talaðir áðan um þennan mikla kostnað sem fylgdi því að endurnýja Adobe leyfin. 

Eru vatnsmerkin mikið ódýrari og gæti það haft áhrif á verðlagningu rafbóka? 

EÖJ: Nei. Stofnkostnaðurinn er töluverður svo þetta er ekki mikið ódýrara. Það verður þó 

ágætt að losna úr klónum á amerísku stórfyrirtæki og þurfa að borga fasta áskrift, fasta 

prósentu og slíkt. Hvað þennan þátt varðar hefur verið stórtap á íslenskri rafbókaútgáfu til 

þessa. Rafbækur eru verðlagðar heldur lágt á Íslandi í augnablikinu. Svo nei, 

þróunarkostnaður við þetta verður það mikill að ég sé ekki fyrir mér að það verði svigrúm til 

þess að lækka verð. Ekki eins og fyrirkomulagið er í dag þar sem fyrirtæki sem heitir 

Rafbókalagerinn ehf. miðlar bókunum til lesenda fyrir bókaútgefendur og bóksala með 

bullandi tapi, tapi sem þeir hafa haft í fjögur ár. Þeir hafa tapað verulegum fjárhæðum í 

þróunarvinnunni. 

EMH: Eigið þið sem sagt í Rafbókalagernum? 

EÖJ: Já, við eigum 50% hlut og þetta hefur kostað verulegar fjárhæðir á liðnum árum að halda 

þessu úti með afar litlar tekjur á móti og þetta hefur gengið nærri fyrirtækinu. Því miður sé ég 

því ekki tækifæri á að verð lækki. Ég sé kannski fram á að í fyrsta skipti, ef markaðurinn tekur 

við sér, að vera ekki að borga verulega fjárhæðir á hverju ári með íslenska 

rafbókamarkaðinum.  

EMH: Talandi um það að lenda í klónum á amerísku stórfyrirtæki, eins og þú orðaðir það með 

Adobe, getur þú sagt mér eitthvað meira frá Amazon samningnum? 
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EÖJ: Ég get ekki farið út í skilmála en hann er hins vegar nokkuð hefðbundinn og mætti að 

miklu leyti bera hann saman við samninga um sölu prentaðra bóka við endursöluaðila þeirra. 

Það er að segja, við afhendum rafbækur sem þeir selja til neytenda og við skiptum með okkur 

tekjunum með ákveðnum hætti. Tilkoma Amazon og veruleg fjölgun íslenskra rafbóka í 

Kindle versluninni verður töluverð lyftistöng fyrir íslenskan rafbókamarkað. Ég er hins vegar 

auðvitað hugsi yfir því að það gæti gerst að amerískt stórfyrirtæki hirði, ef svo má að orði 

komast, íslenskan rafbókamarkað jafnvel með húð og hári eins og þeir hafa gert, eða gert 

alvarlegar tilraunir til, víða erlendis. Að vera undir ægivaldi eins endursöluaðila er óheppilegt. 

Sérstaklega þegar við vitum að íslenski rafbókamarkaðurinn á svona mikið inni því þá getur 

veltan numið dágóðum fjárhæðum innan fárra ára. Ef þessi velta hverfur úr hinu íslenska 

bókahagkerfi og yfir til bandarísks stórfyrirtækis þá er það óheppilegt. Ég myndi miklu frekar 

vilja sjá þetta inni í íslenska hagkerfinu en við erum ekki síst að svara kalli neytenda. Á 

Íslandi eru að lágmarki tugir þúsunda Kindla, jafnvel hátt í hundrað þúsund sem hafa verið 

keyptir til landsins. Eflaust eru einhverjir þeirra bilaðir eða ekki í notkun, en hér er allavega 

verulegur fjöldi slíkra tækja. Eðlilega hafa eigendur gert til okkar kröfu og verið ansi háværir 

um það að við séum risaeðlur að koma okkar bókum ekki þarna inn. Við hins vegar gátum 

það einfaldlega ekki á þeim kjörum sem var verið að bjóða okkur. Nú mun það breytast og ég 

hef trú á því að það verði lyftistöng fyrir íslenska rafbókaútgáfu en hef jafnframt af því 

áhyggjur að þetta muni hafa þau áhrif að hluti veltu íslenska bókamarkaðsins, sem er ekki 

mikil fyrir, færist úr landi. Ég myndi því biðla til íslenskra fyrirtækja og bóksala að vera á 

tánum og vakandi gagnvart samkeppninni. Það gerir Amazon, útgefendum og öðrum hollt. 

EMH: Förum aðeins yfir í streymislausnirnar. Þú talar um þær sem bestu vörnina gegn 

ólöglegri dreifingu. Nú gagnrýna margir streymið. Rök á móti því eru meðal annars að sem 

neytandi eignist þú ekki bókina, ekki séu öll tæki, eins og eldri lesbretti, með 3G neti og 

sumstaðar sé erfitt að komast í 3G net, eins og í flugvélum, erlendis og jafnvel í afskekktum 

sumarbústöðum, þ.e.a.s. á ferðalögum sem er einmitt þegar fólk treystir helst á lesbretti. Auk 

þess klári það hleðslu á rafhlöðunni hraðar að vera sífellt með kveikt á nettengingu tækisins. 

Hvað segir þú við þessari gagnrýni? 

EÖJ: Ég get að mörgu leyti tekið undir áhyggjur um að streymi er fullkomlega gangslaust ef 

þú ert ekki með almennilegt aðgengi að nettengingu og sé tækið þitt ekki sæmilega hlaðið 

rafhlöðu. Ég held hins vegar að þetta sé að taka stórum framförum á hverju einasta misseri. Ef 

við horfum bara til snjalltækjanna, það eru kynntar nýjar tegundir árlega af iPhone og 

Samsung Galaxy, iPad og svo framvegis sem öll hafa betri rafhlöðuendingu og að sama skapi 
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er infrastrúktúr fjarskiptafyrirtækjanna sífellt að batna. Svo ég nefni dæmi er nú svo komið að 

allar flugvélar Icelandair eru með nettengingar, þó þú þurfir reyndar að borga fyrir þær. 

Aðgengi að 3G og 4G, svo ég tali ekki um 2G sem er nægjanlegt til þess að streyma bókum 

nema þær séu með miklum myndskreytingum eða hreyfimyndum, er alltaf að batna. Það er 

ekki aðgengi í öllum afskekktustu sumarbústöðum á Íslandi en á móti kemur aftur að stór hluti 

íslenskra heimila og snjalltækjanotenda greiða í dag fyrir streymislausnir, svo sem Spotify, 

þar sem þú borgar fast gjald á mánuði. Þessar streymislausnir eru að mestu óvirkar sértu utan 

þjónustusvæðis. Sama með Netflix sem þú þarft að nota með streymi. Ég tek undir að þetta 

væri rugl ef aðgengi að Interneti væri lélegt, þá væri þetta líka mjög lélegt. Það verða þó alltaf 

til staðir þar sem maður er ekki nettengdur en það er ekki hægt að miða þjónustuna við að 

einhvers staðar, einhvern tíma sé ekki net. Við erum líklega nettengd 90% tímans. 

Markhópurinn yrði ekki þeir sem eiga eldri tæki sem eru ekki nettengd heldur miklu frekar 

þeir sem eru að kaupa sér nýja iPhona og spjaldtölvur og eiga nýja Kindla. Þessi eldri tæki eru 

náttúrulega hægt og rólega að úreltast. Þetta væri eins og ef framleiðendur Betamax 

vídeóspólanna myndu segja, við verðum að framleiða ofan í Betamax tækin á meðan þau eru 

til og getum ekki hætt. Einhvern tíma verða menn bara að segja að þjónustan eigi að miðast 

við samtímann en ekki við fortíðina. 

EMH: Hvernig ætlið þið að fara áfram með streymislausnirnar? Munið þið bíða og sjá hverjar 

afleiðingarnar verða með vatnsmerkin, hvort þörf sé á að taka þetta einu skrefi lengra? 

EÖJ: Aftur komum við að því að við fylgjumst vel með því sem er að gerast erlendis og ég 

verð að segja eins og er að það hefur komið mér á óvart hversu hægt þessi þróun gengur þar, 

hverju sem um er að kenna. Ég hitti fulltrúa Amazon á bókamessunni í Frankfurt í síðustu 

viku og við ræddum streymi og ástæður þess að streymislausnir væru ekki orðnar algengari 

við miðlun bóka en raun ber vitni og hann talaði um að enn sem komið er væru of stór svæði 

utan þjónustusvæðis og þar af leiðandi ekki hægt að tryggja dreifingu til fjölmenns hóps fólks. 

Ég verð nú að játa það að ég deili ekki alveg þessum áhyggjum með 

Amazonforsvarsmanninum, að minnsta kosti ekki hvað íslenska markaðinn varðar. Hér erum 

við með nettengingu nánast allstaðar, meira að segja úti á miðunum eru 3G tengingar. Að 

minnsta kosti er víðast hvar næst okkur hægt að finna 2G, 3G og jafnvel í einhverjum 

tilvikum 4G. Í sumarbústaðalandinu þar sem ég dvel stundum er 4G samband og þar get ég 

nýtt þjónustur af þessu tagi. Þannig að ég vil halda þessu áfram. Ég sæi ekki fyrir mér 

áskriftarþjónustu með efni, svo sem hljóð- og rafbækur, sem væri byggð á skráarskiptum. Mér 

finnst eitthvað skrýtið við það. Það kann að breytast og eftir hálft ár verði ég á allt annarri 
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skoðun en í augnablikinu er ég á þeirri skoðun að þegar kemur að raf- og hljóðbókum verði 

það ofan á að fara að fordæmi streymisþjónustna eins og við þekkjum, svo sem Spotify, 

Neflix og fleiri sambærilegra þjónustna, þar sem alltaf er streymt. Við munum því annars 

vegar halda áfram að fylgjast vel með því sem gerist erlendis og hins vegar vinna að því að 

þróa lausn, bæði bakendann og framendann. Við höfum verið að þessari þróunarvinnu í þrjú 

ár og lausnin hefur tekið miklum breytingum á þeim tíma og við höfum jafnvel verið tilbúin 

með kerfi. Bakendinn er að stóru leyti til. Birtingin er að stóru leyti til og hana má reyndar sjá, 

það er að segja hvernig hún virkar, ef maður fer inn á Snöru.is og velur þar „Bókabúð“. Þar er 

hægt að kaupa bækur í svokölluðu „license“ eða leyfi, þú leigir þær í ákveðinn tíma. Það er 

streymislausn. Þarna er stór hluti bakendalausnarinnar, sem við höfum verið að vinna, nýttur.  

EMH: Kæmi til greina í þessum áskriftarpökkum sem byggjast á streymi að hægt sé að hlaða 

niður einni bók á mánuði, eins og er til dæmis hjá audiobooks.com? 

EÖJ: Jú, það kæmi alveg til greina að gera það en ég held að markaðurinn verði alltaf 

tvískiptur. Það er að segja, þú getur verið í bókaklúbbi og fengið eina bók á mánuði eða keypt 

þér nýjustu bækurnar á skjali eða streymi en svo verði áskriftarklúbbarnir þar sem þú hefur 

þetta óhefta aðgengi eða hlaðborðakerfi. Aftur sæi ég þar fyrir mér Netflix nálgunina, það er 

að segja þú ert ekki að fá nýjasta og ferskasta efnið en þú ert að fá úrvalið. Viljir þú nýjasta og 

ferskasta sjónvarpsefnið þarftu að leita á önnur mið en Netflix og eins verði það með 

bækurnar, að þú verður með gott hlaðborð eldri bóka, eða „the backlist“, eins og 

enskumælandi útgefendur kalla hann, en kannski ekki nýjasta Arnald eða nýjasta Einar Má, 

nýja efnið verði selt með öðrum leiðum. Svona er þetta með kvikmyndir og sjónvarp og 

enginn gerir athugasemdir við. Það hefur verið dálítið athyglisvert, finnst mér, að hlusta á 

hvernig bókahópurinn gerir allt aðrar kröfur til útgefenda eða endursöluaðila bóka en þeir sem 

eru að kaupa sér tónlist eða kvikmyndir. Það er enginn að gera kröfur um að tónlistarskrár 

sem voru keyptar árið 2002 á .wmv formi eigi víst að virka í símanum þeirra en það er dálítið 

tónninn í bókabransanum. 

EMH: Tónlistarnotendur eru náttúrulega vanir því að þurfa að kaupa tónlist aftur og aftur á 

mismunandi formum, fyrst á vínylplötum, svo á kassettum og geisladiskum og jafnvel aftur 

sem stafrænar skrár. 

EÖJ: Já, þetta er kannski spurning um vana. Ég held að þessi krafa bókaneytenda gangi ekki 

upp. Þeir virðast telja að það að þeir hafi keypt bók í einhverju formi, einhverju skráarsniði, 

þýði að þeir geti heimtað að það skráarsnið muni virka alls staðar, alveg sama hvernig og 

hvenær. Ekki gerir þú þessar kröfur, eins og ég segi, þegar þú kaupir tónlistarskrá eða 
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kvikmynd eða hugbúnað fyrir einhverjum árum, að það bara gangi alltaf alls staðar, en það er 

gert með bækur. Enn sem komið er að minnsta kosti.  

EMH: Þú ert ekki þá með ákveðinn tímapunkt í huga fyrir þessar streymislausnir? Bara að 

halda áfram að fylgjast með? 

EÖJ: Já. Það verður ekki fyrri hluta næsta árs. Fyrsta raunhæfa mat væri um mitt næsta ár, 

mögulega seinna. Þá mun markaðurinn hafa stækkað og úrvalið vera búið að vaxa út af 

Amazon. Ég er ekki síst að horfa til úrvalsins og þar erum við að reyna að gera okkar besta.  

EMH: Á málþinginu nú í mánuðinum12 talaðir þú um tímabundinn tilraunasamning við 

bókasöfn um útlán á rafbókum. Ég tók einmitt eftir í viðtalinu við Kolbrúnu árið 2012 hvað 

þú virtist þar neikvæður gagnvart bókasöfnum. Þú sagðir meðal annars að það geti aldrei verið 

þannig að bókasafnið kaupi eitt eintak af rafbók sem það geti lánað „út í hið óendanlega án 

þess að neytandinn borgi krónu fyrir.“13 Núna virðist þú vera búinn að skipta að einhverju 

leyti um skoðun, að það verði prófað þetta kauplíkan þar sem bókasafnið kaupir eitt eintak 

sem það getur lánað út í hið óendanlega. 

EÖJ: Ég er enn mjög hikandi þegar kemur að rafrænum útlánum bókasafna því það hefur 

engin þjóð getað sýnt með sannfærandi hætti fram á að rafræn útlán bókasafna gangi vel með 

almenna markaðinum. Þvert á móti hafa markaðir talið sig geta sýnt fram á að sala hafi dregist 

saman eða í besta falli staðið í stað þegar bókasöfnin hefja innreið sína með rafræn útlán. Mér 

þætti það hins vegar að einhverju leyti sjálfsblekking að ætla að útiloka það að rafræn útlán 

íslenskra bóka verði nokkurn tímann að veruleika. Við verðum að reyna að leita leiða til þess 

að gera bókasöfnunum kleift að hefja rafræn útlán. Það verður hins vegar að vera með belti og 

axlaböndum. Vilji ég einhvers staðar stíga varlega til jarðar þá er það þegar kemur að 

rafrænum útlánum. Á liðnum misserum hafa Norðmenn sett á laggirnar útlánakerfi sem okkur 

hefur við fyrstu sýn hugnast þokkalega og við höfum verið tilbúin til viðræðna, það er að 

segja hér hjá Forlaginu. Ég get ekki talað fyrir aðra því við getum ekki skuldbundið aðra 

útgefendur. 

EMH: Þú ert sem sagt ekki með hatt formanns Félags íslenskra bókaútgefenda í þessu? 

EÖJ: Ef ég væri með hann, sem ég er að miklu leyti þegar ég er í þessum viðræðum, þá 

upplifi ég það ekki þannig að ég sé að skuldbinda aðra útgefendur til eins né neins. Þeir og 

þeirra höfundar verða að taka þessar ákvarðanir sjálfir. 

																																																													
12 Sjá neðanmálsgrein 11 
13 Bls. 35 
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EMH: Fór einmitt ekki allt í háaloft í Noregi þegar kom að því að rithöfundarnir ættu að 

samþykkja samningana? Er það er sami samningur og þessi sem þú ert að tala um? 

EÖJ: Núna skilst mér, eins og þetta er í dag og á þeim grunni sem við erum að vinna, sé bara 

ágætis sátt. Ég hef talað mikið við Félag norskra bókaútgefenda, þar er Íslendingur 

framkvæmdastjóri, og þeir eru sáttir enn sem komið er. Þar af leiðandi höfum við verið að 

fikra okkur í hænuskrefum í norska kerfið með tilraunasamningi. Grundvallarbreytingin með 

þessum samningi í mínum huga verður sú að í dag fá íslenskir bókaútgefendur nánast ekki 

neitt þegar kemur að útlánum bóka. Það er að segja, við erum ekki aðilar að 

Bókasafnssjóðinum. Það er óalgengt, og óeðlilegt að mínu mati, að við skulum ekki njóta 

úthlutana úr Bókasafnssjóði eins og tíðkast víðast hvar erlendis. Þar fá útgefendur 20 til 30% 

af sjóðnum í sinn hlut. Það er náttúrulega eðlilegt, enda erum við rétthafi eins og höfundar. 

Hér hefur þessi sjóður alltaf verið svo lítill að við höfum einfaldlega ekki nennt að rugga þeim 

bát enda höfundar ekki verið öfundsverðir af þessum örfáu krónum sem þeir hafa fengið 

þaðan á hverju ári. Nú er svo komið, hins vegar, að þessi sjóður hefur vaxið nokkuð og nú 

síðast á þeim fjárlögum sem eru til umræðu núna. Þannig að allt lítur út fyrir að þetta geti 

orðið eitthvað til að tala um. Þegar kemur að rafbókunum hef ég sett það algerlega á oddinn 

að ekki komi til greina að þetta verði gert í einhverju slíku fyrirkomulagi að við séum að fá í 

besta falli eitthvert heildsöluverð fyrir bókina eða jafnvel að bókasafnið geti keypt á 

útsöluverði. Það er að segja að ef okkur hugnaðist að vera með útsölu á rafbókum, eins og 

gengur og gerist, myndu bókasöfnin nota tækifærið og kaupa bækurnar til útlána. Það kæmi 

ekki til greina í mínum huga. Þetta viðgengst í dag í prentuðu bókunum. Bókasöfnin 

fjölmenna á útsölumarkaðina og fylla kerrur af bókum og við fáum engan gróða af þessu 

annan en þann að, jú, það léttir aðeins á lagernum hjá okkur. Þarna geri ég þá kröfu að 

bókasöfnin greiði útgefendum, og þá um leið líka höfundum sem fá af þessu tekjur, eðlilegt 

gjald fyrir afhendingu þessara rafbóka. 

EMH: Það verður þá verðlagt hærra til bókasafna en á almennum markaði? 

EÖJ: Já.  

EMH: Er búið að kynna þennan samning fyrir rithöfundunum? 

EÖJ: Nei. Út af því að þetta hefur verið í svo miklum hænuskrefum hefur mér ekki þótt tilefni 

til þess að kalla fleiri að borðinu og það voru kannski mistök af minni hálfu. Ég hef þó verið, 

ekki beinlínis fúll á móti, en mjög passívur og þessar umræður hafa tekið langan tíma, sem 

mælist í árum, og kannski lítið þokast fyrr en akkúrat núna síðustu mánuði. Þannig að það var 
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kannski ekki alveg tilefni til þess. Þetta hafa verið meira svona hvað-er-að-frétta-frá-

Danmörku fundir. 

EMH: Mun þetta fara í loftið á næsta ári? 

EÖJ: Mér finnst það ekki ólíklegt, já. Í tilraunasamningi með takmarkað úrval. 

EMH: Þú hljómaðir í viðtalinu við Kolbrúnu árið 2012, eins og áður sagði, frekar neikvæður 

gagnvart almenningsbókasöfnum svo maður hefði haldið að þið færuð aldrei sjálfviljug í 

frekara samstarf með þeim, fram yfir það sem þið eruð næstum neydd til. 

EÖJ: Einhver myndi orða það svo að við neyddumst til. Væri ég einn í heiminum myndi ég 

örugglega ekki vera að horfa mikið til þess að gefa frá mér efnið mitt ókeypis. Ég er hins 

vegar ekki einn í heiminum og ég verð að taka tillit til þess að hér er ákveðnir innviðir sem 

meðal annars innihalda bókasöfn og við getum ekki látið sem þau séu ekki til. Það væri 

hrokafull og ósanngjörn afstaða. 

EMH: Svo munið þið kannski fá eitthvað út úr þessum nýja samningi. Eins og fjallað var um 

á málþinginu verður þessi kauphnappur til staðar við hliðina á færslunni, þegar bókinni er flett 

upp á vef bókasafnsins. Hefur verið góð reynsla með þetta í Noregi? 

EÖJ: Ég hef ákaflega takmarkaða trú á því að kaupa-hnappur við hliðina á gefa-hnappi skili 

nokkurn tímann einhverju sem málinu skiptir þegar kemur að sölu. Mér finnst þetta hins vegar 

jákvæð viðleitni og að sjálfsögðu sláum við ekki hendinni á móti slíkum hnappi. Það kæmi 

mér ánægjulega á óvart ef það myndi skila einhverju.  

EMH: Yfir í aðra sálma. Hafið þið eitthvað skoðað það að fara með rafbækurnar ykkar í sölu 

á Apple iBooks Store? 

EÖJ: Í heiðarleika sagt höfum við ekki spáð neitt í það á undanförnum misserum. Það kemur 

pottþétt að því. Það er ekki í neinni neikvæðni, bara tímaskortur sem veldur. Þegar við 

skoðuðum þetta síðast var flækjustigið hátt. Við þurftum að fara verulega fjallabaksleið að því 

að geta átt viðskipti við Apple, svo sem að skrá ólöglega heimilisfang okkar á einhverju hóteli 

í New York, eins og þegar maður skráir iTunes reikninginn sinn, við þurftum að fara í 

gegnum bandaríska skattapappíra og við þurftum að opna bankareikning í Bandaríkjunum. 

Flækjustigið var bara alltof mikið til að við nenntum að eltast við það á þeim tíma. Það kemur 

að því fyrr en síðar að við förum í gegnum þetta ferli aftur, hvort sem við klárum það þá eða 

ekki. Við erum ekkert afhuga því að selja í iBooks Store. Við viljum selja bækur þar sem 

viðskiptavinirnir eru. Okkar markmið er að selja eins mikið og við mögulega getum og þannig 

að það sitji eitthvað eftir í okkar vasa og höfundarins.  



68 

EMH: Í sambandi við það hvernig þið ákvarðið verð á rafbókum, eru einhver vísindi bakvið 

það eða felst það meira í að skoða aðrar bækur og verðin á þeim? 

EÖJ: Nei. Ég stúderaði það töluvert á sínum tíma, þó ég taki ekki upp excel skjalið tvisvar á 

ári og reikni út. Ég stúderaði það og las mér líka heilmikið til um aðferðafræðina við 

verðlagningu rafbóka. Ég athugaði hver væri sparnaðurinn af því að gefa bók út rafrænt, ég 

tala nú ekki um ef þú ert að gefa hana hvort eð er út samhliða prentaða, og þá með tilliti til 

þess hvert er hlutfall prentkostnaðar af heildarkostnaði við útgáfu bóka. Ég gerði mörg tékk, 

ég skoðaði mjög marga titla á löngu bili áður en við fórum af stað og fyrst eftir. Niðurstöður 

mínar voru að hlutfallið sé 20 til 25% í flestum tilvikum. Á þessu eru þó undantekningar, upp 

og niður. 

EMH: Þú skoðaðir bara prentkostnað? Ekki dreifingarkostnað eða geymslukostnað. 

EÖJ: Nei, af því að hinn hlutinn er svo sá að rafbókaútgáfa er ekki ókeypis. Henni fylgir 

kostnaður og ég þarf að greiða þann kostnað. Alveg eins og ég þarf að borga lagerpláss af 

einni prentaðri bók sem liggur á gólfi einhversstaðar þá borga ég líka kostnað fyrir að hafa eitt 

rafrænt eintak liggjandi á rafrænum lager einhvers staðar úti í bæ og ég greiði kostnað af 

sölunni þegar ég sel þetta eina rafræna eintak. Þó ég geri það ekki með því að keyra sendibíl 

út í búð þá borga ég þeim sem eiga snertiflöt við skjalið, svo sem rafbókalager, þeim sem sér 

um afritunarvörn, ég borga fjarskiptafyrirtæki og svo framvegis. Þannig að ég borga per 

viðskiptafærslu og fyrir geymsluna per titil. Niðurstaða mín hefur verið þessi að eðlilegt væri 

að rafbækur kostuðu 15 til 20% minna en ódýrasta prentaða útgáfa sömu bókar. Mér finnst 

það nokkuð rökrétt nálgun þegar að verðlagningu kemur. Á þessu eru undantekningar. Oft 

verðleggjum við rafbækur þó nokkuð ódýrara en sem þessu hlutfalli nemur og í einhverjum 

tilvikum nær prentuðu útgáfunni. Það er ekkert ósvipað því sem þekkist hjá Amazon. Hvað 

sem hver kann að halda um það er staðreyndin sú að skoði maður gaumgæfilega metsölulista 

New York Times, svo dæmi sé tekið en ekki Amazon því hann er stýrður, og ber saman 

kiljuverð og Kindleverð þá er það ekki óalgengt að Kindleverðin séu hærri. Almenningur 

heldur þó að allar rafbækur kosti tvo dollara hjá Amazon. 

EMH: Það var náttúrulega Amazon sem kom inn þessu ranga verðmati hjá neytendum með 

því að selja rafbækur á undirverði. 

EÖJ: Algerlega. Þeir eru algerir snillingar í markaðssetningu hjá Amazon. 
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EMH: Mér datt í hug að spyrja þig að öðru sem þú minntist á í viðtalinu 2012 en þá sagðistu 

spenntur fyrir möguleikum í rafbókum, sérstaklega barnabókum og námsbókum, til þess að 

gera þær gagnvirkar. Hafið þið ekkert farið lengra með það? 

EÖJ: Nei. Akkúrat þarna 2012 þegar ég er að tala um þetta var mikið fjallað um möguleika 

ePub3 skjalanna. Þau áttu að gera meiri gagnvirkni í bókum mögulega og allar bækur skildu 

hafa alls kyns möguleika. Síðan hefur þetta bara koðnað niður. Kannski er ástæðan sú að 

kostnaðurinn við þetta er töluverður nema þetta eigi að vera illa gert. Það er ekkert mál að 

ráða indverskt fyrirtæki fyrir hundrað dollara til þess að búa til einhverja skrípaútgáfu af 

bókunum þínum en það er bara ekki þess virði. Við viljum leggja metnað í allt sem við 

gerum, hvort sem það eru raf-, prent- eða hljóðbækur, og við viljum að það sjáist að við séum 

faglegur útgefandi. Annars erum við lítils virði. Við, sem og nágrannaþjóðirnar, höfum bara 

ekki sannfærst um að þetta sé leiðin. Þetta verður alltaf eitthvað, ekki síst í barnabókum, en í 

bókum fyrir fullorðna, hvort sem um fagurbókmenntir eða „non-fiction“ er að ræða, held ég 

að þetta muni gerast hægar en menn héldu fyrir nokkrum árum.  

EMH: Hafið þið gefið út smábarnabækur sem rafbækur? 

EÖJ: Já, við höfum gefið út eitthvað myndskreytt en lítið þó. Þetta er erfitt, dýrt og enginn 

markaður. 

EMH: Hvernig sérð þú í lokin fyrir þér framtíð rafbókaútgáfu á Íslandi, hvort sem það er 

almennt eða hjá Forlaginu? 

EÖJ: Það er ómögulegt að spá fyrir um framtíð einhvers sem er í svona örri þróun eins og 

hefur verið á rafbókamarkaðinum. Þetta eru í rauninni ekki nema átta ár í alvörunni sem 

rafbókin hefur skipt einhverju máli á bókamarkaði í heiminum. Það er að segja frá því þegar 

Amazon kemur með Kindle 2007 og keyrir á þetta og gerir vel. Þetta nær á skömmum tíma 

mikilli hlutdeild. Ef maður skoðar svo breytinguna, hvað hefur breyst þegar kemur að rafbók 

2008 og rafbók 2015, þá er það afskaplega lítið. Tækin hafa breyst, þau eru nettari, léttari, 

betri rafhlöðuending, með fleiri möguleikum og svo framvegis en bókin, skjalið eða 

birtingarmyndin, er það sama. Við höfum frekar verið að horfa á hlutfall rafbóka á 

bókamarkaði og það rauk upp víðast hvar, sérstaklega í enskumælandi löndunum, þar sem 

stórfyrirtækin voru, en miklu hægar á öðrum svæðum. Með íslenska markaðinn er algerlega 

ljóst að við eigum töluvert inni, hvort sem markaðurinn er að dragast saman eða staðna í 

nágrannalöndunum eða í Bandaríkjunum. Við þurfum bara að ná til hans. Okkur hefur ekki 

gengið, af ýmsum ástæðum, að ná til hans eins og við hefðum kannski viljað á undanförnum 

árum en það mun gerast. Við þurfum bara að halda áfram og vera meðvituð um stöðu okkar. 
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Við munum ekki finna upp hjólið í einu né neinu þegar kemur að rafbókarútgáfu á íslenskum 

bókamarkaði en við megum ekki hætta að fylgjast með því sem er að gerast í kringum okkur 

og fylgja því eftir. Við megum ekki gefast upp, við verðum bara að halda áfram í bili að tapa 

peningum á rafbókaútgáfunni. Vitandi það að markaðurinn á heilmikið inni og fylgja því þá 

eftir.  

 

EMH: Þá þakka ég þér bara kærlega fyrir spjallið. 

EÖJ: Verði þér bara að góðu. 

 

 

 


