
BS ritgerð 

í viðskiptafræði 

 

 

 

 

Munu rafbækur koma til með að breyta 

lesvenjum Íslendinga? 

 

María Sólveig Gunnarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 

Leiðbeinandi: Þórður Sverrisson 

Júní 2010  



 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

3 

 

 

Útdráttur 

 

Í eftirfarandi ritgerð er leitast við að svara þeirri spurningu hvort rafbækur muni koma 

til með að breyta lesvenjum Íslendinga. Til að nálgast svör við spurningunni er fjallar 

um rafbækur almennt, sögu þeirra, þróun og þau tækifæri og þær ógnir sem skapast 

hafa gagnvart neytendum og útgefndum á bókmenntamarkaði í kjölfar aukningar 

þeirra. Auk þessa verður framtíð rafbókarinnar skoðuð og bókmenntamarkaðurinn 

settur í samhengi við þróun síðustu ára á öðrum afþreyingarmörkuðum. Einnig verða 

skoðaðar erlendar rannsóknir á útbreiðslu og viðhorfum lesenda og útgefenda. Þar sem 

engar íslenskar rannsóknir fundust á efninu voru framkvæmdar tvær kannanir meðal 

nemenda Háskóla Íslands annarsvegar og meðal starfsmanna í bókaútgáfu og 

hinsvegar til að varpa ljósi á stöðuna hér á landi. Helstu niðurstöður úr rannsókn 

höfundar eru að vitneskjan um rafbækur sé frekar útbreidd þrátt fyrir að minnihluti 

þátttakenda hafi nýtt sér þær. Mun hærra hlutfall starfsmanna í bókaútgáfu en 

nemenda töldu að hinni prentuðu bók stafaði ógn af rafbókum en allir þátttakendur 

voru þó á eitt sáttir um að þessi ógn væri ekki mikil. Langflestir þátttakendur töldu 

jafnframt ólíklegt að dagar hinnar prentuðu bókar væru taldir en svöruðu því þó einnig 

að rafbókin væri líklega komin til að vera en frekar sem viðbótar möguleiki fyrir 

lesendur heldur en staðgengill hinnar prentuðu bókar.  
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni í viðskiptafræði-, markaðsfræði- og 

alþjóðasamskiptalínu við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi 

ritgerðarinnar var Þórður Sverrisson, aðjúnkt, sem fær þakkir fyrir veitta aðstoð 

meðan á vinnunni stóð. Einnig fær Olga Björt Þórðardóttir þakkir fyrir prófarkalestur 

og Jóhann Páll Valdimarsson, útgefandi og útgáfustjóri JPV, fær einnig sérstakar 

þakkir fyrir fróðlegan fund og gagnlegar upplýsingar. Auk þessa fá þakkir allir þeir 

nemendur Háskóla Íslands og starfsmenn bókaútgáfa sem tóku þátt í könnunum 

höfundar og hjálpuðu þannig til við að nálgast marktækari niðurstöður. Að endingu fá 

vinir og ættingjar innilegar þakkir fyrir ómetanlega hvatningu og stuðning meðan á 

skrifunum stóð.  
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Inngangur 
 

Eftir hverju eru lesendur að sækjast þegar þeir lesa bók? Er það upplifunin að hafa 

þvælda bók með skrjáfandi blaðsíðum í höndunum eða er samhengi orðanna og 

innihaldið það eina sem skiptir máli? Eru lesendur tilbúnir að fórna innbundnu 

eintaki af uppáhalds bókinni sinni fyrir nýjustu útgáfu rafrænna bóka?  En 

breytingar á markaði bókmennta munu ekki aðeins hafa áhrif á neytendur, heldur 

einnig á alla þá sem hingað til hafa unnið að útgáfu hinnar hefðbundnu 

pappírsbókar. Mun milliliðalaus verslun með rafbækur á Internetinu leysa 

starfsmenn bókaútgáfu frá störfum eða mun aukning rafbóka einkum ná til nýrra 

markhópa fyrir bækur eða jafnvel nýtast pappírsbókinni í kynningarskyni? 

Eins og heiti ritgerðarinnar ber með sér er ætlunin hér á eftir að fjalla um rafbækur 

og hvort tilkoma þeirra sé líkleg til þess að breyta lesvenjum Íslendinga. Til að 

nálgast svör við spurningunni verður skoðuð saga rafbókarinnar, viðhorf lesenda 

og útgefenda og þróun á öðrum mörkuðum afþreyingar sem gengið hafa í gegnum 

álíka þróun. Með tilliti til þeirrar þróunar sem orðið hefur á öðrum mörkuðum, 

verður skoðuð sú þekking sem skapast hefur og útgefendur geta dregið lærdóm af. 

Auk þess verður fjallað um líklegt hlutverk útgefenda í framtíðinni. 

 Með framtíð bókaútgáfu að leiðarljósti fundaði höfundur einnig með Jóhanni Páli 

Valdimarssyni, útgefanda og útgáfustjóra, sem þekkir vel til á 

bókmenntamarkaðnum. Til þess að varpa skýrara ljósi á þau áhrif sem útbreiðsla 

rafbóka kann að hafa á lesvenjur Íslendinga, voru til skoðunar erlendar rannsóknir 

sem framkvæmdar hafa verið á efninu. Einnig verður rýnt í niðurstöður tveggja 

rannsókna sem framkvæmdar voru af höfundi með spurningalistum sem lagðir 

voru fyrir lesendur og útgefendur. 
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Í eftirfarandi ritgerð mun verða fjallað um neytendur sem lesendur rafbóka en 

stuðst verður við eftirfarandi skilgreiningu á rafbókunum sjálfum:  

Rafbókin er stafræn endursköpun hinnar hefðbundnu prentuðu bókar sem 

lesendur nálgast annars vegar beint af heimasíðu útgefanda eða rithöfundar og 

hins vegar í gegnum milliliði. Lesendur hlaða rafbókinni inn í tölvu og þannig 

má lesa þær af tölvuskjá, fartölvum, lófatölvum eða sérstökum skjábókum. 

(Hreinsdóttir, 2001; Thompson, 2005). 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður fjallað um sögu rafbókarinnar frá því að 

fyrsta tölvan var sett í samband og til dagsins í dag. Einnig verður minnst á 

frumkvöðul rafbókarinnar, Michael Hart, og spádóma fyrri tíma um framtíð 

rafbóka. Auk þessa verður minnst á hvernig aukning bókakeðja á áttunda 

áratug nítjándu aldar leiddi til aukins fjölda bókaútgefenda og segja má að þar 

með hafði verið lagður sá grunnur sem markaðssetning rafbóka byggist á í dag.  

Í kafla tvö verður fjallað um hinn alþjóðlega markað rafbóka, virði hans og 

vöxt. Jafnframt verður markaður rafbóka í Bandaríkjunum borinn saman við 

markað Evrópu. 

Í kafla þrjú verður svo fjallað um neytendur og helstu kosti og galla 

rafbókarinnar hvað þá varðar.  

Í fjórða kafla verður rætt um útgefendur og þær ógnir og tækifæri sem aukning 

rafbóka kanna að hafa fyrir þá, auk þess sem litið verður á líklegt hlutverk 

útgefenda í framtíðinni.  

Kafli fimm fjallar síðan um þróun á öðrum afþreyingarmörkuðum með það að 

leiðarljósi að spá fyrir um framtíð rafbókarinnar. Einnig verður minnst á ráð 

útgefenda til að komast hjá þeirri þróun sem orðið hefur á öðrum mörkuðum.  

Í sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar verða skoðaðar erlendar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á viðhorfum til og notkunar rafbóka. Einnig verður fjallað um 

niðurstöður rafrænna spurningakannanna sem höfundur lagði fyrir hóp 

nemenda við Háskóla Íslands annarsvegar og starfsmenn bókaútgáfu hinsvegar. 

Að lokum verða ræddar helstu niðurstöur höfundar.  
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1. Sagan 

Sögu rafrænna bóka má rekja allt aftur til ársins 1946 þegar fyrsta tölvan ENIAC var 

sett í samband. Næstu 30 ár hélt tölvan áfram að þróast í gæðum, ummál hennar 

minnkaði og hún varð auðveldari í notkun. Árið 1971 var kynntur til sögunnar nýr og 

öflugur örgjörvi sem var gæddur öllum helstu eiginleikum sem við þekkjum í dag. 

Þessi nýi örgjörvi gerði Michael Hart stofnanda Project Gutenberg (Gutenbergs 

áætlunarinnar) auðveldara fyrir að framkvæma hugmynd sína og leiddi loks til þess að 

mikið af klassísku efni sem ritað hafði verið var breytt yfir á rafrænt form. Aðeins 25 

árum síðar höfðu yfir 250 mismunandi titlar verið afritaðir og gerðir aðgengilegir á 

Internetinu. (James, 1999).  

Það er því gjarnan talað um að Michael Hart sé frumkvöðull rafbókarinnar, en 

markmið hans með stofnun fyrirtækisins var að gera ýmis rit í almenningseign 

aðgengileg á rafrænu formi og án endurgjalds. Project Gutenberg er jafnframt elsta 

rafræna bókasafn í heiminum auk þess að vera fyrsta fyrirtækið til að framleiða fríar 

rafbækur. Í aprílmánuði árið 2008 veitti safnið lesendum aðgang að 25.000 fríum 

titlum en það er gríðarleg aukning frá þeim 1000 titlum sem það hafði upp á að bjóða 

rúmum áratug fyrr. (Lebert, 2008).  

Eftir að áðurnefndur Michael Hart reið á vaðið með útgáfu rafbóka fylgdu margir í 

kjölfarið og víða urðu til söfn gagna á Internetinu. Fyrir jólin 2000 komu svo fyrstu 

þrjár íslensku bækurnar út á rafrænu formi frá Eddu-miðlun. Þar með gafst lesendum 

hér á landi kostur á íslenskum rafbókum til lestrar af tölvuskjá. (Hreinsdóttir, 2001). 

Spádómar um framtíð rafbókarinnar frá því um aldamótin síðustu voru mjög jákvæðir 

og töldu spekingar að brátt myndi rafbókin taka völdin á bókmenntamarkaðnum. 

Frekari stoðum var ýtt undir þessar kenningar þegar spennusagnahöfundurinn Stephen 

King gaf út bók sína „Riding the Bullet“ í marsmánuði árið 2000. Útgáfa bókarinnar 

var sérstök að því leyti að eingöngu var hægt að nálgast hana á rafrænu formi með 

niðurhali af heimasíðu höfundar. Viðbrögðin létu ekki á sér standa og á fyrsta 

sólarhringnum hafði 400 þúsund eintökum bókarinnar verið hlaðið niður. Niðurstaða 
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skýrslu á vegum PriceWaterhouseCoopers sem birtist árið 2000 í Bandaríkjunum  

spáði fyrir um að árið 2004 myndi rafbókarsala hafa aukist gríðarlega og hafa náð allt 

að 17% markaðshlutdeild. Niðurstöður rannsóknar sem birtist á svipuðum tíma, og var 

framkvæmd af Samtökum bandarískra útgefenda (Association of American 

Publishers), spáði einnig fyrir um aukna sölu rafbóka, en aðeins um 10% 

markaðshlutdeild. Þannig var talið að salan árið 2005 myndi nema 3,5 billjón 

Bandaríkjadala, en sú varð ekki raunin. (Thompson, 2005; Warren, 2009). 

Þessar spár reyndust heldur bjartsýnar þegar fram liðu stundir því lesendur voru ekki 

jafn opnir fyrir að skipta út hinni prentuðu bók fyrir rafbókina. Margar ástæður hafa 

verið gefnar fyrir því að þessir spádómar rættust ekki. Ein sú helsta er að rafbókin hafi 

verið sett á markað sem lausn á einhverju sem ekki hafði verið vandamál þar sem hin 

prentaða bók væri tækni sem enn stæði fyllilega fyrir sínu. Þrátt fyrir það er 

rafbókarlestur að aukast en ekki jafn ört og afgerandi eins og spáð hafði verið fyrir 

um. (Thompson, 2005; Warren, 2009).  

Netbókaverslunin Amazon kom fyrst inn á rafbókamarkaðinn árið 2005 með kaupum 

sínum á almennum hugbúnaði fyrir rafbækur. Þetta skref reyndist hafa mikilvægt 

stefnumótandi hlutverk tveimur árum síðar þegar netverslunin markaðsetti fyrst 

Kindle,  þeirra eigin útgáfu af rafbókarlesara. Kindle skjábókin hefur reynst ráðandi á 

markaði slíkra lesara í dag en Amazon hefur enn ekki gefið upp neinar sölutölur hvað 

hann varðar. Spekingar sem gert hafa tilraun til að meta magn seldra eintaka telja að 

yfir tvö milljón eintök Kindle hafi verið seld á heimsvísu. Samhliða ráðandi stöðu 

Amazon í netbókaverslun hefur Kindle komið þeim í lykilstöðu á rafbókamarkaði 

nútímans. (GP Bullhound Ltd, 2010). 

                                                                                                                                                                                                               

1.1.  Breyttir tímar - nýir markhópar 

Með aukningu bókakeðja á áttunda áratug nítjándu aldarinnar sem boðið gátu ódýrari 

bækur á fjölbreyttari sölustöðum, bættust við nýir markhópar lesenda. Bókakeðjurnar 

löðuðu því að nýja lesendur og hvöttu jafnframt til aukinnar samkeppni á markaði. 

Milli áranna 1972 og 1982 jókst fjöldi bókaútgefenda í Bandaríkjunum um nær 

helming. Þannig gat hver útgefandi einbeitt sér betur að sínum einstaka markhóp og 

sérstökum þörfum hans, auk þess sem þetta leiddi af sér aukna þjónustu fyrir 
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viðskiptavini. Á þessum árum voru útgefendur meðal annarra byrjaðir að senda 

markpóst með fáanlegum bókatitlum á viðskiptavini sína með hjálp tölva. Allt þetta 

reyndist stuðla að árangursríkari framleiðslu og sölu bóka sem kom í veg fyrir sóun og 

leiddi af sér hámörkun hagnaðar. Í kjölfar sérhæfðra útgefenda komu sérhæfðar 

bókaverslanir sem einblíndu á ákveðinn markhóp. (Library of Congress, 1984).  

Það má því segja að með þessu hafi í raun verið lagður grunnurinn að þeirri 

markaðssetningu sem notuð er á markaði rafbóka í dag. Í stað þess að ganga búð úr 

búð í leit að ákveðinni bók, sem jafnvel reynist á endanum ófáanleg eða uppseld, geta 

lesendur rafbóka einfaldlega slegið inn titil, hlaðið inn bókinni og lesið hana á 

örskammri stund. Leitarkostnaður verður því minni og kaup ganga greiðlega fyrir sig 

sem hentar einstaklega vel fyrir neytendur sem lifa í hraða nútímans. 

 

Til að byrja með var eftirspurnin eftir rafbókum fyrst og fremst bundin við fyrirtæki 

sem sáu sér hag í því að útbúa og dreifa rafrænt stórum handbókum, í stað þess að 

þurfa endurtekið að prenta þær út eftir uppfærslu þeirra. Einnig þóttu rafbækurnar 

fljótlega höfða til sérfræðinga sem styðjast við uppflettirit ýmiss konar í starfi sínu, 

svo sem lækna, lyfjafræðinga og lögfræðinga.  Slík rit reynast ekki aðeins mikil 

fjárfesting heldur þarf stöðugt að endurnýja þær vegna uppfærslu og leiðréttinga. Einn 

af fyrstu farsælu mörkuðunum fyir rafbækur voru einnig bókasöfn og þá sér í lagi þau 

sem buðu upp á mikið af fræðilegu efni. Eftir að ódýrari lesarar, búnir 

glósueiginleikum, komu á markað fóru framleiðendur og útgefendur að átta sig á því 

að einnig mætti beina markaðsstarfi rafbókarinnar að nemendum. (DiNucci, 1999; 

Warren, 2009). 

Eftir því sem lesarar og skjábækur þróuðust og urðu handhægari bættust sífellt fleiri 

við þann hóp sem notið gat góðs af rafbókum. Nú hafa því mörg fyrirtæki erlendis 

markaðssett lesara rafbóka fyrir almenning og notið mikillar farsældar. Markaður 

rafbóka hefur því aðeins nýlega tekið við sér, farið að vaxa og náð til nýrra markhópa. 

Eins og fram kemur í grein einni á heimasíðu Morgunblaðsins hefur almenningur 

heldur betur tekið við sér og farið að nota rafbækur í auknum mæli. Í greininni segir 

meðal annars að viðskiptavinir netverslunarinnar Amazon hafi síðastliðinn jóladag 

keypt fleiri rafbækur en prentaðar bækur og er það í fyrsta sinn í sögu verslunarinnar 

sem slíkt gerist. Einnig er tekið fram að lestölvan Kindle sem fyrirtækið framleiðir til 
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að lesa rafbækur sé orðin ein helsta gjafavara í sögu Amazon. Í sömu grein er einnig 

minnst á að samkeppnisaðilar Amazon, bóksölukeðjan Barnes & Noble, hafi sett á 

markað nýja lestölvu fyrir skömmu sem einnig seldist upp fyrir þessi jól. 

(www.mbl.is, 2009; GP Bullhound, 2010). 

Þriðja dag aprílmánaðar síðastliðinn kom á markað í Bandaríkjunum tækninýjung frá 

framleiðandanum Apple. Þessi nýjung er svokölluð spjaldtölva og ber nafnið iPad. 

iPad þessi er einstökum eiginleikum gædd og sameinar í einu tæki kosti fartölva og 

tæknilega fullkominna síma. Sérfræðingar vestanhafs hafa haft orð á því að þessi 

spjaldtölva kunni jafnvel að marka þáttaskil í tölvuþróun þar sem hún gefur 

neytendum kost á að vafra um netið, spila tónlist, horfa á kvikmyndir, lesa bækur, 

spila tölvuleiki svo eitthvað sé nefnt. (www.mbl.is, 2010; munnleg heimild, 15. apríl 

2010).  

Líkt og meðal annars kom fram í samtali höfundar við Jóhann Pál Valdimarsson, 

útgefanda og útgáfustjóra JPV, mun tilkoma iPad á markað að öllum líkindum styrkja 

stöðu rafbóka og í raun innsigla að vissu leyti rafbókarbyltinguna. iPad er þannig talin 

undirstrika þá staðreynd að rafbókin sé komin til að vera. Dagblaðaútgefendur erlendis 

sem á síðustu árum hafa þurft að horfa fram á minnkandi eftirspurn eftir dagblöðum, 

sjá nú fram á ný tækifæri og áframhaldandi grundvöll fyrir dagblaðaútgáfu með 

tilkomu iPad. Það eina sem kemur til með að breytast er það form sem blöðin verða 

gefin út á. Til að mynda hefur bandaríska dagblaðið The Wall Street Journal hug á því 

að taka upp sölu á mánaðaráskrift blaðsins í iPad spjaldtölvu.  

Annað bandarískt dagblað, The New York Times, hefur einnig þróað iPad útgáfu af 

sínu blaði og hafa þeir greint frá því að auglýsendur hafi keypt mikið auglýsingapláss 

hjá þeim útgefendum sem komi til með að bjóða upp á efni fyrir spjaldtölvurnar. Haft 

er eftir þýskum blaðamanni á heimasíðu Morgunblaðsins á dögunum að með tilkomu 

iPad vaknaði von um að tölvan komi til með að hnýta saman fjölmiðlamarkaðinn og 

gera þannig dagblöðum og öðrum efnisveitendum kleift að afla sér tekna á tímum, 

sem einkennast af að efni sé almennt án endurgjalds á Internetinu. Þau tækifæri sem 

útgefendur dagblaða sjá fyrir sér í iPad geta að öllum líkindum einnig verið opin 

útgefendum bóka og ættu þeir því að líta til þeirrar þróunar  til að geta betur spáð til 

um framtíðina. Ofangreindur Jóhann Páll hafði einnig orð á því á fundi með höfundi 

http://www.mbl.is/
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ritgerðar að útbreiðsla rafbóka muni að öllum líkindum stækka hóp og auka fjölbreytni 

lesenda. (www.mbl.is, 2010; munnleg heimild, 15. apríl 2010).  
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2. Markaðurinn 

Bandaríkin eru það land sem talið er leiðandi á alþjóðlegum markaði rafbóka og er 

spáð virði hans fyrir árið 2010 um 500 milljón Bandaríkjadala. Það er aukning um á 

áttatíu prósentustig frá fyrra ári. Þrátt fyrir að þetta virði nemi ekki nema tæplega 

tveimur prósentum af heildarvirði bókmenntamarkaðarins þar í landi, er vöxturinn 

mikill. (GP Bullhound Ltd, 2010). 

 

 Mynd 1. 

  

Á ofangreindri mynd gefur að líta virðismat á alþjóðlegum rafbókamarkaði frá árinu 

2009 til 2013 og sést þar greinilega hversu hraður vöxtur markaðarins er áætlaður. 

(GP Bullhound Ltd, 2010). 

Markaðurinn utan Bandaríkjanna er enn á sínu bernskuskeiði en er talinn líklegur til 

að vaxa með hraði. Það sem helst er talið hafa haft hamlandi áhrif á rafbókamarkaðinn 

í Evrópu er skortur á rafbókalesurum og má geta þess að árið 2008 dróst markaðurinn 

saman í Þýskalandi, sem er í fyrsta sinn sem ekki er aukning síðan mælingar hófust. 
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Því er talið að um leið og framboð skjábóka muni aukast, muni jafnframt markaðurinn 

stækka. (GP Bullhound Ltd, 2010). 

Á markaði er fjöldinn allur af hinum ýmsu gerðum rafbókalesara sem gæddir eru 

mismunandi eiginleikum, kostum og göllum. Ekki keppa skjábækur þó eingöngu við 

aðrar slíkar, heldur er jafnframt talið að fyrir suma markhópa séu þær jafnvel í 

samkeppni við farsíma og fartölvur. Þetta á þó sér í lagi við um yngri kynslóðir 

lesenda sem að öllum líkindum hafa ekki jafn mikið fé á milli handanna og aðrir 

markhópar. Eftir því sem tækninni fleytir fram verða mörkin milli farsíma og skjábóka 

ógreinilegri, sem sannast meðal annars með komu iPad á markað. Einnig er vert að 

geta þess að vinsælustu viðbætur sem eigendur iPhone farsímans frá Apple geta hlaðið 

inn í símann sinn eru einmitt kerfi sem gera þeim kleift að lesa rafbækur í símunum 

sínum. (GP Bullhound Ltd, 2010). 

Líkt og hefur komið áður fram er markaðnum spáð miklum og örum vexti og því er 

ekki að undra að flestir frmaleiðendur smærri raftækja hafa sett á stefnuskrá sína að 

hefja framleiðslu einhvers konar rafbókalesara á næstu tólf mánuðum. Eins og staðan 

er í dag er Kindle skjábókin frá Amazon með mesta markaðshlutdeild, eða 45%. Á 

eftir henni kemur lesari Sony með 30% markaðshlutdeild og loks mynda aðrir 

framleiðendur saman fjórðungshlut. (GP Bullhound Ltd, 2010). 

Netbókaverslunin Amazon hefur afar sterka stöðu á markaði og haft er eftir samtali 

við Jóhann Pál Valdimarsson, útgefanda og útgáfustjóra JPV, frá fundi hans og 

höfundar, að ásetningur stjórnenda Amazon sé að ná tangarhaldi á 

rafbókamarkaðnum. Þannig þurfa allar rafbækur sem ætlaðar eru til aflestrar í Kindle 

skjábók þeirra, til að mynda að fara í gegnum heimasíðu verslunarinnar. (Munnleg 

heimild, 15. apríl 2010). 

Undanfarin ár hafa verið erfið rekstrarlega fyrir margar bókakeðjur erlendis sem 

margar hverjar hafa ýmist sameinast eða jafnvel gefist upp vegna aukins þrýstings frá 

dreifingu bóka á Internetinu. Útgefendur hafa þannig í auknu mæli orðið að reiða sig á 

Amazon til að selja bækur sínar og hefur þetta einnig hjálpað til við að byggja upp 

hina sterku stöðu þeirra á markaði. Ef útgefendur aftur á móti tækju 

rafbókavæðingunni opnum örmum og sameinuðust í að nýta sér það sem hún hefur 
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upp á að bjóða, ættu þeir aftur á móti að geta náð til sín einhverjum hluta markaðarins. 

(GP Bullhound Ltd, 2010). 

Annað sem fram kom í samtali höfundar við Jóhann Pál er að rafbókin sé komin til að 

vera og því mikilvægt að útgefendur taki þátt í þeirri þróun sem koma skal. Jafnframt 

var þó tekið fram að óþarfi sé fyrir íslenska útgefendur að fara sér óðslega því enn 

væri ekki þörf á því að þeir aðlagi sig að rafbókarmenningunni, þar sem seldar 

rafækur séu enn mjög lágt hlutfall af heildarsölu bóka í heiminum. (Munnleg heimild, 

15. apríl 2010). 
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3. Neytendur 

Helsta vandkvæði á lesendum rafbóka er skortur á alþjóðlegum stöðlum til að tryggja 

það að lesa megi sömu bókina af tölvuskjá og af mismunandi skjábókum. Þessi 

skortur á stöðlum olli því miklum ruglingi meðal neytenda og var það ekki til að 

hjálpa rafbókinni að festa sig í sessi á bókmenntamarkaðnum. Við þetta má bæta að til 

að byrja með fundu margir fyrir óþægindum eftir langan lestur af tölvuskjá, en gæði 

upplausnarinnar eru þó stöðugt að aukast og skjáirnir að verða betri, sérstaklega hvað 

varðar skjábækur sem mörgum þykir þó aftur á móti vera dýr verkfæri. Framleiðendur 

lesaranna eru þessu þó ekki samþykkir og benda á það sér til málsbóta að miðað við 

sparnaðinn sem hlýst af því að sleppa við að kaupa prentaðar útgáfur bóka, séu 

lesararnir fljótir að borga sig. Annað sem neytendur hafa fundið að útgáfu rafbókanna 

er að svo virðist sem útgefendur séu ekki tilbúnir til að gera rafræna útgáfu af öllum 

þeim bókum sem þeir gefa út. Þannig hafa margir lesendur ekki fallið fyrir rafbókinni 

vegna skorts á fáanlegum titlum. (DiNucci, 1999; Hreinsdóttir, 2001; Warren 2009). 

Ekki má aðeins einblína á ókosti rafbóka, því kostirnir eru margir og vega líklega 

þyngra hjá flestum sem hafa prófað eða tileinkað sér tæknina. Einn þeirra sem hefur 

skrifað mikið um kosti rafbóka er Michael Pastore og nefnir hann í samnefndri grein 

þrjátíu kosti hennar. Þar nefnir hann meðal annars hversu umhverfisvænar rafbækur 

eru þar sem ekki þarf að fórna trjám fyrir framleiðslu þeirra en einnig vegna þess að 

rafbókum þarf ekki að dreifa til neytenda með mengunarvaldandi farartækjum. Einnig 

minnist hann á varðveislugildið sem rafrænar bækur hafa þar sem þær hvorki brenna, 

rotna, mygla, molna nér detta í sundur. Annað atriði rafbókum til vegsauka er hversu 

skamman tíma tekur að framleiða þær og gefur það því neytendum þann kost að lesa 

um líðandi stund hverju sinni. Einnig er einfalt að uppfæra, leiðrétta villur og bæta 

upplýsingum við rafbækur auk þess sem leita má í þeim á einfaldan og skilvirkan hátt. 

(Thompson, 2005; Pastore, 2008; Warren, 2009). 
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Einnig minnist Pastore á hversu auðvelt sé að ferðast með mikið magn gagna í 

rafbókum og þannig í raun hægt að geyma heilt bókasafn á einum geisladiski. Auk 

þessa tekur skamma stund, aðeins nokkrar mínútur eða sekúndur, fyrir tilvonandi 

lesanda að fá bókina í hendurnar þar sem ekki þarf að panta hana fyrst og flytja hana 

síðan til hans í veraldlegu formi. Rafbækur taka einnig mun minna pláss en 

pappírsbækur og er bæði ódýrara að framleiða þær og kaupa þær. Með rafbókum er 

því leystur margur vandi tengdur virðiskeðju pappírsbókarinnar. Til að mynda 

minnkar birgðakostnaður og kostnaður tengdur töfum í flutningi að sama skapi. 

Skjábækur bjóða einnig lesandanum upp á ýmsar stillingar til að aðlaga síðurnar að 

vilja hans, svo sem að breyta letri eða stærð þess, stærð blaðsíðunnar sjálfrar, auk lita 

og birtu. Rafbókin getur einnig aukið skemmtanagildi bókmennta með því að bæta 

sjónrænum gögnum við upplifun neytandans. Annað sem rafbókin hefur fram yfir hina 

prentuðu bók er að með því að hafa textann á rafrænu formi eru neytendur ekki 

bundnir við alla bókina í heilu lagi. Lesendur hafa þannig möguleika á að kaupa 

aðeins einn ákveðinn kafla bókarinnar eða ákveðinn hluta hennar. (Thompson, 2005; 

Pastore, 2008; Warren, 2009). 

Rafbókin kemur einnig með mögleika á markað fyrir þá sem kunna að óska eftir 

bókum sem lítil eftirspurn er eftir og eru þar af leiðandi ekki prentaðar. Þannig geta til 

að mynda fræðimenn haft aðgang að því efni sem þeir þarfnast þegar þeir þurfa þess 

með. Að sama skapi verða bækur sem mikil eftirspurn er eftir ekki uppseldar því 

rafbókinni eru engin takmörk sett hvað þetta varðar. Þetta gefur einnig kennurum og 

öðrum sem áður þurftu að ljósrita lesefni fyrir nemendur sína kost á því að taka saman 

rafrænt efni og miðla því þannig til nemenda. Einnig bjóða flestar rafbækur upp á 

þann eiginleika að hægt er að glósa í þær og setja inn eigin athugasemdir sem síðar má 

leita í. Auk þess er hægt að fá orðskýringar og þýðingar úr orðabókum sem gjarnan 

fylgja með í kaupum rafbóka. (DiNucci, 1999; Hreinsdóttir, 2001; Maneker, 2009).   

Ekki er það þó aðeins hinn almenni lesandi sem fær aukin þægindi með tilkomu 

rafbókarinnar, heldur hentar hún einstaklega vel fyrir marga þá sem þjást af fötlun sem 

áður hefur hamlað því að þeir geti notið lesturs. Líkt og Pastore minnist á í 

áðurnefndri grein sinni um þrjátíu kosti rafbókarinnar, getur hún til að mynda nýst 

þeim vel sem hafa skerta sjón, þar sem letur bókarinnar er stillanlegt og því mögulegt 

að stækka það að vild. Einnig geta stillanleg birtuskilyrði auðveldað þeim sem áður 



 
 

18 

 

áttu erfitt með lestur. Við þetta má bæta eignleika nútíma rafbókarinnar til að lesa fyrir 

fólk sem mun að öllum líkindum gleðja mjög sjónskerta og blinda, sem áður höfðu 

ekki tækifæri á að upplifa allar þær bækur sem vöktu áhuga þeirra. (Pastore, 2008). 

Á heimasíðu Amazon kemur fram að í janúarmánuði síðastliðnum hafi komið á 

markað nýjasta útgáfa Kindle lesarans. Með þeirri nýju tækni hefur náðst það mikil 

fullkomnun að upplifun lesenda reynist nánast sú sama og að meðhöndla og lesa bók. 

Lesarinn býr yfir mörgum stillinga möguleikum og getur geymt í minni sínu allt að 

3500 rafbækur. Nýi lesarinn kemur einnig til með að nýta sömu þráðlausu 3G tækni 

og þróaðri farsímar og mun það draga verulega úr svæðisbundnum takmörkunum. 

Auk þessa er rafhlaða nýju lestölvunnar það öflug að hún endist í allt 1-2 vikur án 

hleðslu. Á heimasíðunni er jafnframt haft eftir stjórnarformanni Amazon Kindle, Ian 

Freed, að með komu þessa nýja lesara geti notendur treyst því að þeir muni spara sér 

skildinginn við kaup á bleki þar sem skjárinn reynist svo þægilegur aflestrar. 

(www.amazon.com, 2010). 

Fyrir rúmum 25 árum kom fram á bókmenntaráðstefnu í Bandaríkjunum að alkunnir 

eiginleikar bókarinnar, svo sem hentugleiki, aðgengileiki og sérkenni hennar væru 

óviðjafnanleg og sú tækni sem þá væri til staðar jafnt sem í sjónmáli gæti engan 

veginn keppt við hana. (Library of Congress, 1984). 

Margt hefur breyst síðan svo var ritað og tækninýjungar eru enn að koma á óvart. 

Hvað framtíðin ber í skauti sér veit enginn fyrir víst en með því að líta til kenninga og 

íhugana sem settar hafa verið fram er hægt að mynda sér skoðanir og jafnvel komast 

nálægt því að spá fyrir um komandi tíð.  

Í framtíðinni gæti því allt eins verið að rafbækur taki á sig algjörlega nýja mynd sem 

við getum ekki gert okkur í hugarlund í dag. Markaðurinn mun þó ekki renna inn í 

þannig skeið fyrr en framleiðendur og rithöfundar hafa komist að nýjum aðferðum í 

samstarfi sín á milli. Einnig þurfa þessir tveir ríkjandi aðilar á bókmenntamarkaði að 

kanna nýjar aðferðir og skipulagshætti til að heilla neytendur og taka nýjum 

viðsiptalíkönum opnum örmum. Það sem helst hefur verið talið standa í vegi fyrir 

útbreiðslu rafbókarinnar eru því tæknilegir, lagalegir og fjárhagslegir þættir. 

Rafbókasala mun því að öllum líkindum ekki aukast til muna fyrr en tekist hefur að 

leysa úr þeim þáttum. (Thompson, 2005; Warren, 2009). 
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Það er því nokkuð ljóst að rafbækurnar eru að verða mun neytendavænni eftir því sem 

þróuninni fleytir fram. Rafbókin er því með tíð og tíma, tækni og framförum, að ná til 

almennings en ekki aðeins til einstakra hópa innan markaðarins. Eftir því sem fleiri 

kynnast þeim kostum sem rafbókin býr yfir er líklega erfiðara að ná þeim aftur yfir í 

þann stöðugt minnkandi hóp lesenda sem aðeins kýs að lesa af pappír. Það er því 

komið að tímamótum á bókmenntamarkaðnum sem útgefendur verða að bregðast fljótt 

við ef þeir vilja halda í við markaðinn og taka þátt í leiknum.  
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4. Útgefendur 

Að vissu leyti kann aukning rafbóka og þróun í neytendavæðingu þeirra að vera ógn 

við starf bókaútgefenda líkt og við þekkjum það í dag, en vert er að geta þess að öllum 

ógnum fylgja einnig tækifæri og það ættu útgefendur án efa að nýta sér.  

Líkt og Pastore nefnir í grein sinni um kosti rafbókarinnar, lifa erlendir útgefendur 

rafbóka í þeirri von að einhvern daginn finnist lesendum ekkert eðlilegra en að lesa af 

tölvuskjá og á endanum muni rafbækur leysa af hólmi prentaðar og innbundnar bækur. 

Í grein sinni um rafbækur segir Hrafnhildur Hreinsdóttir hinsvegar að fyrst og fremst 

liggi þróun rafbókarinnar hjá útgefendum rafrænna bóka, því ekki sé hægt að gera ráð 

fyrir því að hún verði almenningseign fyrr en þeir hafa komið sér saman um staðla og 

form bókanna, svo hægt sé að lesa þær í þeim tækjum sem neytendur kjósa. Við þetta 

má bæta að verð á rafbókunum sjálfum skiptir einnig miklu máli í samanburði við 

verð á pappírsbókum. (DiNucci, 1999; Hreinsdóttir, 2001). 

Umræðan að undanförnu hefur fyrst og fremst snúist um það hversu mikilli ógn 

útgefendum stafar af ófyrirsjáanlegri aukningu rafbóka. Haft er eftir grein sem birtist í 

dagblaðinu Washington Post í lok síðasta árs, að rafbækur höfðu valdið miklu ósætti í 

Bandaríkjunum. Aðal deiluefnið þar var verð og útgáfutími rafbókanna, auk þess sem 

deilt var um hver ætti réttinn á útgáfu bókar, sem sami útgefandi hefði gefið út árum 

saman, loks þegar hún verður gefin út sem rafbók.  Markaðurinn þar í landi hefur 

skipst í tvær ósammála fylkingar sem annarsvegar eru útgefendur og hinsvegar 

lesendur og rithöfundar. Lesendurnir vilja hafa aðgang að miklu rafrænu lesefni á 

hagstæðum kjörum, útgefendur vilja tryggja sinn hagnað og rithöfundarnir sjálfir vilja 

hærra hlutfall af tekjunum. Útgefendurnir hafa verið sakaðir um að afneita eftirspurn 

neytenda og hafa nokkrar samsteypur barist það hart fyrir arflegð sinni að þær hafa 

frestað útgáfu rafbóka, auk þess sem þær hafa hækkað verð. Þessi áætlun þeirra beinist 

einna helst að netbókaversluninni Amazon, sem að sögn útgefenda selur rafbækurnar á 

verði undir markaðsverði. Helst vilja lesendur greiða lítið sem ekkert fyrir 

rafbækurnar en þá hugsun geta útgefendur ekki hugsað til enda. Deilan er því ekki 

endilega tengd réttinum til endurútgáfu heldur þeirri þóknun sem útgefendur greiða. 
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Útgefendur vilja geta treyst á endurútgáfur sem sínar mjólkurkýr, en höfundar 

bókanna vilja hærri þóknun, þar sem útgefendurnir þurfa ekki að standa straum af 

frekari fjárfestingum til að tryggja sér sölu bókanna. Að miklum hluta til eru þessar 

deilur um réttindi sökum þess að flestir samningar sem gerðir hafa verið milli 

útgefenda og höfunda voru gerðir fyrir tíð rafbóka og innihalda því sjaldnast skilmála 

varðandi það hver stjórnar réttindunum og hvernig tekjum skuli skipta eftir að bókin 

hefur verið gefin út á rafrænu formi. (Thompson, 2005; Maneker, 2009). 

Í lok janúar síðastliðins birtist grein á vefsíðu Morgunblaðsins sem fjallaði um þá 

óánægju meðal lesenda sem seinkun rafbóka veldur þeim. Þar kemur fram að margir 

útgefendur í Bandaríkjunum hafi haft það að sið að fresta útgáfu á rafrænum bókum í 

þeim tilgangi einum að draga ekki um of úr sölu á pappírsútgáfum bókanna. Sumir 

útgefendur hafa jafnvel gengið svo langt að fresta rafrænni útgáfu um fjóra mánuði 

eða meira. En eins og segir í greininni eykst þó þrýstingurinn stöðugt á útgefendur að 

gefa út rafbækurnar jafnharðan og þær koma út á prenti, eftir því sem fleiri lesendur 

nýta sér rafbókarformið. (www.mbl.is, 2010). 

Getgátur hafa verið uppi varðandi framtíðarvon hins hefðbundna starfs bókaútgefanda 

í kjölfar þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað á markaði bókaútgáfu. Ýmsir hafa velt 

fyrir sér tilgangi bókaútgefenda sem milliliða þegar höfundar sjálfir geta dreift 

afrekum sínum beint til neytenda á Internetinu. Umræður á þessum nótum hafa valdið 

óánægju meðal fjölda stærri útgefenda vestanhafs en þessi nýja bylting rafbóka gefur 

hinsvegar minni útgefendum aukin tækifæri til að blómstra á markaði. Þar sem 

rafbækurnar eru töluvert ódýrari í framleiðslu en þær prentuðu, fá minni útgefendur 

jafn mikla möguleika og stóru samsteypurnar. Með þessu móti aukast einnig líkurnar á 

því að fólk með hugmyndir setjist niður og skrifi bækur og gefi út sjálft á rafrænni 

útgáfu. Þetta reynir sérstaklega á stóru útgáfufyrirtækin sem ráðið hafa á markaði og 

hafa hingað til getað útilokað ákveðna rithöfunda. Það er því von til þess að 

bókaútgáfa geti orðið persónuleg og horfið frá áður kunnum gróða sjónarmiðum. 

Rafbókin gefur einnig höfundum aukið svigrúm til að bæta ítarefni við útgáfur sínar, 

svo sem frekari útskýringum, myndskeiðum og jafnvel myndskreytingum. Þessi þróun 

leiðir því til meiri fjölbreytni á bókmenntamarkaði, þar sem gefnar verða að öllum 

líkindum út bækur eftir fleiri höfunda í framtíðinni. Ýmsir gagnrýnendur hins 

hefðbundna útgáfumarkaðar eru sannfærðir um það að efnahagsþrýstingur síðari ára 
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hafi dregið úr og takmarkað fjölda rithöfunda og viðfangsefna sem nú munu fá 

tækifæri til útgáfu. (Thompson, 2005; Pastore, 2008; Warren, 2009). 

Annað sjónarmið sem vert er að skoða er að ef til vill getur rafbókin bætt hag 

útgefenda prentaðra bóka með því að hjálpa til við sölu þeirra. Með því að setja 

fordæmi um margbreytileika í tjáningu geta rafbækurnar örvað útgáfumarkaðinn, sem 

undanfarið hefur einkennst að mikilli stöðnun. Rafbækurnar kunna einnig að nýtast 

útgefendum pappírsbóka í auglýsingaskyni, því það hefur sýnt sig að fríar rafbækur 

hafa hjálpað til við og aukið sölu á þessum sömu bókum á innbundnu formi. (Pastore, 

2008). 

Útgefendur sem unnið hafa með pappírsbókina öldum saman ættu því að nýta sér það 

samkeppnisforskot sem traust staða þeirra á markaði og reynsla getur gefið þeim. Ef 

þeir hinsvegar ekki bregðast við þessum nýju kröfum lesenda munu ný fyrirtæki, sem 

opnari eru fyrir tækninýjungum, líklega taka að sér að fullnægja eftirspurn þeirra.  

 

 4.1. Hlutverk útgefenda í framtíðinni 

Það viðkvæma jafnvægi sem verið hefur á milli rithöfunda, útgefenda og lesenda 

hefur breyst og mun án efa halda áfram að þróast í takt við tæknina. Eins og staðan er 

í dag samanstendur meirihluti tekna útgefenda af útgáfum bóka eftir hlutfallslega fáa 

einstaklinga. Með þeirri þróun að auðvelt reynist fyrir rithöfunda að gefa út efni sitt af 

sjálfsdáðum getur því hagnaður útgefenda hæglega minnkað ef lykilhöfundar fara út í 

sjálfsútgáfu. Á meðan sá möguleiki er fyrir hendi að gefa út rafrænt efni á 

Veraldarvefnum án endurgjalds fyrir lesendur, mun hlutverk útgefenda verða að leita 

uppi og löggilda nýtt hæfileikafólk. Lesendur munu áfram sækjast eftir efni eftir nýja 

rithöfunda og það mun að öllum líkindum vera ákveðinn gæðastimpill að vera gefinn 

út undir vörumerki þekkts útgefanda. Útgefendur þurfa því að taka nýsköpun opnum 

örmum og vera óhræddir við að taka áhættu, ólíkt áður þekktu hagnaðarsjónarmiði. 

Það á enn eftir að koma í ljós hversu margir útgefendur muni tileinka sér þessa breyttu 

hugmyndafræði, en án efa verða það margir sem í það minnsta munu taka upp ný 

viðskiptalíkön í framtíðinni. Þeir útgefendur, sem og rithöfundar, sem það gera, eru 

þeir sem líklega munu „lifa af“ á meðan aðrir sem lifa í þeirri von um að bækur verði 
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alltaf á pappír munu komast að því að þeir eru að gefa út fyrir óðum minnkandi 

markað. (Alderman, 2009; Warren, 2009).  

Í samtali höfundar og Jóhanns Páls Valdimarssonar, útgefanda og útgáfustjóra JPV, 

taldi sá síðarnefndi að starf útgefenda myndi ekki breytast til muna í komandi framtíð. 

Starf útgefenda muni því áfram snúast um að vera milliliður milli höfunda og 

neytenda og munu þannig að öllu jöfnu sömu aðilar sjá um útgáfu rafbóka og hingað 

til hafa gefið út pappírsbækur. Áfram mun því starf útgefenda miðast að því að færa 

lesendum bækur á því formi sem eftirspurn þeirra kallar á, því allt snýst þetta um það 

hvernig neytendur vilja fá vöruna sína. Fyrst líta megi á rafbókina sem aðra miðlun 

bókarinnar er líklegt að það eina sem komi til með að breytast verði það form sem 

efnið muni koma út á og dreifingarleiðir þess. Jafnframt telur Jóhann að viðskiptalega 

geti það verið mjög slæmt fyrir útgefendur að vera í andstöðu við rafbókabyltinguna 

og taka ekki þátt, þar sem að eftirspurn sé þegar til staðar á þeim markaði samhliða 

eftirspurn eftir pappírsbókum. Jóhann segir útgefendur og annað starfsfólk Forlagsins 

fylgjast vel með umræðum erlendis og velta fyrir sér hvaða stefnu skuli taka samhliða 

því að fylgjast með hvernig útgefendur erlendis ráðast á þau vandamál sem tengjast 

skorti á stöðlun búnaðar til rafbókalesturs. Þennan vanda telur hann einnig helstu 

hömlur þess að íslenskar bækur hafi ekki þegar verið gefnar út á rafbókarformi fyrir 

skjábækur. (Munnleg heimild, 15. apríl 2010). 
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5. Þróun á öðrum mörkuðum 

Rafbókin er ekki það fyrsta sem spáð hefur verið fyrir um að geti ógnað hinni 

hefðbundnu bók. Oftar en einu sinni á nítjándu öld heyrðist af tækninýjungum sem 

taldar voru líklegar til að ganga á lestur bóka og jafnvel verða bókmenntum alfarið að 

falli. Með auknum vinsældum bifreiða á sínum tíma heyrðist meðal annars sá 

orðrómur vestanhafs að fáir myndu sitja heima að lesa þegar möguleiki væri á því að 

ferðast akandi um landið í staðinn. Aukning ljósmynda, plötuspilara og kvikmynda 

leiddu af sér enn frekari kenningar um að hægt væri að sjá fyrir endalok bókarinnar 

sem námsgagns í skólastofum, þar sem önnur tækni myndi koma í hennar stað. 

(Library of Congress, 1984).  

Í ljósi þessa er áhugavert að líta til þróunar á öðrum mörkuðum hvað varðar 

tækninýjungar, til að ráða í framtíð bókmenntamarkaðarins. Þar sem 

bókmenntamarkaðurinn á hvað mest sammerkt með afþreyingarmörkuðum á borð við 

markaði tónlistar og kvikmynda, má því draga ýmsan lærdóm af því sem einkennt 

hefur þessa markaði og þróun þeirra undangengin ár.  

Útgefendur geta til að mynda nýtt sér margt af því sem hefur verið að gerast á öðrum 

afþreyingarmörkuðum á síðustu árum. Eitt af því sem framkvæmdastjórar stórra 

erlendra bókaútgáfa hafa lært af þróun á tónlistarmarkaði er mikilvægi þess að tileinka 

sér tækninýjungar og fjárfesta í tækni í tilraunaskyni. Það sem tónlistarmarkaðurinn 

gekk í gegnum á sínum tíma, var að með því að vera ekki í takt við tæknina, opnuðust 

tækifæri fyrir nýja aðila á markaði til að anna eftirspurn neytenda.  Þannig misstu stór 

og ráðandi fyrirtæki  hluta viðskiptavina sinna til minni samkeppnisaðila sem höfðu 

upp á að bjóða tækninýjungar og nýsköpun. (Thompson, 2005). 

Tónlistarmarkaðurinn var lengi vel sá hluti afþreyingarmarkaðarins sem fundið hafði 

hvað mest fyrir byltingu stafrænnar útgáfu. Neytendur komust, tónlistarmönnum og 

útgefendum algjörlega að óvörum, upp á lag með að nýta sér nýja tölvu- og nettækni 

til að sækja að sér tónlist þeirra á Internetið án endurgjalds og dreifa henni sín á milli 

án mikilla vandkvæða. Þrátt fyrir að mörg fyrirtæki í tónlistariðnaðnum hafi átt undir 
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högg að sækja og staðið í miklum lögsóknum gegn niðurhali og miðlun tónlistar milli 

notenda á Internetinu, opnuðust í kjölfar stafrænu byltingarinnar tækifæri fyrir ný 

fyrirtæki á markaði. Þar má nefna fyrirtæki á borð við Apple, sem á skömmum tíma 

varð að stórveldi í tónlistariðnaðnum með því að koma með á markað notendavæna 

tónlistarspilara fyrir rafræna tónlist. Einnig stofnaði Apple tónlistarverslun á netinu 

þar sem neytendum gafst kostur á að að kaupa stök lög á lágu verði. Í kjölfar þessarar 

þróunar var augljóst að neytendur voru tilbúnir að sætta sig við lakari hljóðgæði sem 

fylgdu því að greiða lægra verð. Á sama tíama höfðu neytendur aukið sveigjanleika í 

neyslu sinni á tónlist með því að nýta sér tækninýjungar til að njóta hennar. Þannig 

gátu þeir til að mynda búið til persónulega lagalista á einfaldan hátt, auk þess sem 

samfélög sköpuðust á Internetinu þar sem neytendur skiptust á tónlist. Með því móti 

reyndist auðveldara fyrir þá að kynnast nýrri tónlist og nýjum listamönnum. (Jón H. 

Þorsteinsson, 2006). 

Ýmsir tónlistarmenn á borð við hljómsveitina Radiohead hafa síðustu ár staðið að 

ýmsum nýjungum á markaði sem útgefendur geta auðveldlega tileinkað sér og notið 

góðs af. Áðurnefnd hljómsveit gaf til að mynda nýjustu plötu sína á þrjá mismunandi 

vegu. Í fyrstu var platan fáanleg á rafrænu formi þar sem hlustendur greiddu aðeins 

fyrir þau lög sem þeir kusu að eiga (pay-what-you-want) en einnig var hún fáanleg í 

vandaðri útgáfu sem markaðsett var fyrir aðdáendur og safnara. Síðar kom platan út á 

hefðbundnu formi sem var seld í verslunum. Það sem útgefendur og rithöfundar geta 

lært af þessu er að til að tryggja áframhaldandi velgengni þurfa báðir aðilar að horfa 

framhjá veraldlegri sölu sér til tekjuauka og skoða nýja möguleika. Af þessu má draga 

þá ályktun að þrátt fyrir að rafbækur séu komnar í almenningseign sé enn markaður 

fyrir sérstök söfn bókmennta. (Warren, 2009). 

Kvikmyndaiðnaðurinnn er annar afþreyingarmarkaður sem bókaútgefendur og 

rithöfundar geta nýtt sér til þekkingar, en hann hefur á síðustu árum tekið breytingum í 

sömu átt og tónlistariðnaðurinn. Á frumstigi þróunarinnar var bent á mikilvægi þess 

að kvikmyndafyrirtækin huguðu að því að haga stafrænni dreifingu og verðlagningu 

með tilliti til þess að neytendur myndu sjá sér hag í því að nálgast efni með löglegum 

hætti. Einnig var minnst á það í kjölfar aukinnar miðlunar á netinu að efni frá 

sjálfstæðum framleiðendum jókst og fór að standa neytendum til boða. Þannig 

þróaðist ný dreifileið fyrir nýliða í kvikmyndagerð til að deila listaverkum sínum með 
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öðrum. Þeir sérfræðingar í kvikmyndaiðnaðnum sem Jón ræddi við í grein sinni, töldu 

að niðurhal kvikmynda á netinu myndu bitna harðast á leigum kvikmynda en ekki 

endilega á útgefendunum sjálfum.  Einnig töldu þeir þróunina aðallega snúast um það 

að dreifingin væri að breytast og óhefðbundnar leiðir yrðu vinsælli í framtíðinni. 

Helsti samdrátturinn, þegar greinin var skrifuð, hafði verið í sölu á erlendu efni en 

samhliða því hafði sala á íslensku efni aukist og þá sér í lagi sala á barnaefni með 

íslensku tali. (Jón H. Þorsteinsson, 2006). 

Kvikmyndaframleiðendur voru þó nokkuð fyrr að taka við sér en útgefendur í 

tónlistariðnaðnum, enda höfðu þeir ef til vill lært eitthvað af þeim síðarnefndu. Þannig 

hófu Warner Brothers og Disney sölu til Norðurlandanna á kvikmyndum í gegnum  

Internetið og nýttu þeir sér kosti stafrænnar tækni í bland við hefðbundnar 

dreifingarleiðir til að ná fram markmiði sínu. Einnig komu þessir framleiðendur 

nýlega með þann valkost fyrir breska neytendur að kaupa kvikmyndir í gegnum 

internetið og fá þær tafarlaust á rafrænu formi í tölvuna sína. Síðar fengu 

viðskiptavinirnir sent heim veraldlegt eintak af myndinni og gátu þannig bæði notið 

þess hraða sem tæknin bíður uppá og horft á myndina strax en jafnframt eignast sínar 

eftirlætis myndir. (Jón H. Þorsteinsson, 2006).  

Sú hugmynd sem getið er hér að ofan um að bjóða uppá niðurhal á Internetinu sem á 

innan við mínútu myndi opnast neytendum en á sama tíma tryggja þeim til eignar 

veraldlegt eintak, væri góð hugmynd fyrir bókaútgefendur. Með þessu móti myndu 

sameinast hestu kostir rafrænna bóka, svo sem hraði og hentugleiki en samhliða ekki 

draga úr framleiðslu á pappírsbókum.  

 

5.1. Hvað geta útgefendur lært af þróun annarra markaða?  

 

Í skýrslu breska félagsins GP Bullhound um markað rafbóka kemur fram að 

samanburður bókamarkaðarins við tónlistarmarkaðinn sé brostinn þar sem 

fyrrgreindur markaður hefur mun sterkari stöðu heldur en tónlistarmarkaðurinn. Til að 

mynda er tekið dæmi þess að notkun efnis í heimildaleysi hafi verið vandamál á 

markaði tónlistar um árabil og þekktist jafnvel áður en ólöglegt niðurhal byrjaði. 

Slíkur vandi hefur hinsvegar ekki verið til staðar bókamarkaði, þar sem að í gegnum 
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tíðina hafi notkun þeirra í heimildaleysi aðeins verið tímafrek ljósritun sem aldrei hafi 

ógnað markaðnum. Auk þessa er tekið fram að markhópur bóka sé mun breiðari og 

samanstandi af betur efnaðri þjóðfélagshópum en markhópur tónlistar, sem helst er 

ungt fólk. Þess er einnig getið að þrátt fyrir að rafrænn bókamarkaður vaxi, sé óþarfi 

að hann feti í fótspor tónlistrmarkaðarins og því ættu útgefendur ekki að gefa neitt 

eftir. (GP Bullhound, 2010).  

Þrátt fyrir þetta hafa mörg útgáfufyrirtæki tekið í notkun öflug kerfi í réttindastjórnun, 

eða svokölluð DRM kerfi (Digital Rights Management). Þar sem afritun á rafrænu 

efni reynist auðveld óttast margir útgefendur að óvarðar rafbækur muni leiða til 

útbreiðslu á stolnum eintökum. Samhliða því að útgefendur vilja af skiljanlegum 

ástæðum verja sitt inntak, og þar með sinn hagnað eftir besta megni, hafa slík DRM 

kerfi ýmsar afleiðingar í för með sér sem ekki hafði verið gert ráð fyrir. Raunin hefur  

nefnilega reynst sú að útgefendur hafa með þessum aukna varnarbúnaði dregið úr 

sterkri stöðu sinni í virðiskeðjunni þar sem búnaðurinn eykur á skiptikostnað 

neytenda. Þannig getur verið mjög kostnaðarsamt fyrir neytendur að velja viðskipti 

við rangan aðila á markaði. Til að komast hjá slíku liggur í eðli neytenda að velja 

viðskipti við þann aðila sem hefur sterkustu stöðuna á markaði, því ólíklegast er að sá 

útgefandi sem hefur flesta viðskiptavini yfirgefi markaðinn. (Lowe, 2009; Warren, 

2009). 

Þessi þróun getur að lokum leitt til þess að ákveðið fyrirtæki taki öll völd á 

bókmenntamarkaðnum og þar af leiðandi eru varnarkerfin ekki að auka hagsmuni 

útgefenda. Neytendur hafa þar af leiðandi afneitað þessum kerfum og telja það falla 

undir sinn rétt að lesa rafbækurnar sínar með hvaða útbúnaði sem þeir kjósa sér, svo 

ekki sé minnst á að deila þeim með vinum og ættingjum líkt og um prentaðar bækur 

væri að ræða. Með áframhaldandi notkun kerfanna munu því auknar vinsældir og 

útbreiðsla rafbókarinnar aðeins leiða til þess að dreifingaraðilar bókanna fá aukið vægi 

í virðiskeðjunni, þar sem lesendur neita að taka þátt í þessari þróun. (Lowe, 2009; 

Warren, 2009).  

Á fundi höfundar með áður getnum Jóhanni Páli, greindi hann frá því að aldrei muni 

verða hægt að koma í veg fyrir stolið efni að öllu leyti. Mikilvægt sé því að verð 
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rafbóka sé sanngjarnt og að útgefendur rafbóka veiti góða þjónustu til að draga úr 

hættunni á því að efni sé stolið.  

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að vinsældir og útbreiðsla rafbóka í framtíðinni 

liggja ekki aðeins hjá lesendum heldur einnig hjá útgefendum. Ekki fæst því 

fullnægjandi mynd af því sem verða vill með því einu að kanna hvort lesendur séu 

tilbúnir fyrir rafbækur, því þrátt fyrir að svo kunni að vera er útbreiðslan fyrst og 

fremst háð viðbrögðum útgefenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 

 

 

 

6. Rannsóknir 
 

Til þess að varpa skýrara ljósi á þau áhrif sem útbreiðsla rafbóka kann að hafa er vert 

að líta til nokkurra rannsókna sem framkvæmdar hafa verið, meðal lesenda rafbóka 

annarsvegar og útgefenda hinsvegar. Til grundvallar verður stuðst við erlendar og 

innlendar rannsóknir, sem leitast hafa við að mæla viðhorf lesenda og úgefenda til 

rafbóka og skoðun þeirra á framtíðarhorfum þeirra.  

 

6.1. Erlendar rannsóknir 

Til að öðlast nákvæmari mynd af íslenskum markaði rafbóka verða skoðaðar 

niðurstöður erlendis frá og þær svo nýttar til samanburðar við innlendar 

rannsóknarniðurstöður.  

 

6.1.1. Neytendur 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem framkvæmd var meðal 90 nemenda, sem 

stunduðu nám á vorönn árið 2002 við Ball States háskólann í Bandaríkjunum, kom 

fram að með notkun rafbóka gátu nemendurnir náð jafn góðum námsárangri og með 

því að lesa sér til í hefðbundnum pappírsbókum. Margir nemendanna töldu 

upplifunina að lesa rafbók bæði fullnægjandi og fremur auðvelda en þrátt fyrir það var 

aðeins um fjórðungur nemendanna sem veitti jákvæð svör við spurningum 

rannsóknarinnar varðandi viðhorf til rafbóka. Ári síðar var framkvæmd önnur könnun 

við sama skóla sem náði til 66 nemenda. Markmið þeirrar könnunar var að kanna 

hversu nothæf  rafbókin væri auk þess hve auðvelt reyndist að tileinka sér notkun 

hennar. Þessar niðurstöður reyndust heldur jákvæðari en árið á undan því nú svöruðu 

um 66% þátttakenda jákvætt. (Wiggenhorn og Bellaver,  2003). 

Niðurstöður annarrar og heldur nýlegri rannsóknar, sem gerð var meðal nemenda í 

Princeton háskóla í Bandaríkjunum, reyndust því miður slæmar fyrir Amazon, 
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framleiðanda Kindle skjábókarinnar. Nemendurnir sem fengu tækifæri til að prófa 

áðurnefnda skjábók til náms reyndust óánægðir og sögðust finna til óþæginda við 

notkunina. Helst þótti þeim glósueiginleikum skjábókarinnar ábótavant. Haft er eftir 

þátttakendum rannsóknarinnar að Kindle muni að öllum líkindum ekki fylgja þeim 

aftur í skólann á næstu önn. (Nusca, 2009).  

Ein viðfangsmesta rannsókn sem hefur verið gerð á rafbókum til þessa náði til 48.000 

nemenda og starfsliðs háskóla víðsvegar um Bretland. Rannsóknin samanstendur af 

tveimur minni rannsóknum sem gerðar voru í ársbyrjun 2008, annarsvegar, og 2009 

hinsvegar. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á útbreiðslu og viðhorf 

neytenda gagnvart rafbókum, auk þess að greina hvort um marktækan mun hafi verið 

að ræða á notkun milli áranna. Helstu  niðurstöður voru þær að notkun rafbóka til 

náms jókst um 3% á milli áranna, en mesta aukningin var þó hjá starfsliði skólanna, en 

hjá þeim var um 6% aukningu að ræða. Ríflega helmingur þátttakenda sögðust þó 

aðeins lesa brot og brot úr rafbókum og aðeins 8% sagðist lesa heilu rafbækurnar kafla 

fyrir kafla. Aukning var einnig í hvatningu kennara til nemenda um að nýta sér 

rafbækur til náms milli áranna og juku kennararnir jafnframt sjálfir nýtingu stafrænnar 

tækni í kennslunni með því að vísa í slóðir rafbóka á Internetinu.  

Rafbækur voru því orðinn hluti af námi og kennslu hjá 65% þátttakendanna, sem auk 

þess nýttu sér margir hverjir rafbækur til að lesa sér til dægrardvalar. Enginn munur 

reyndist vera á notkun rafbóka milli aldursflokka, en kynjamunur mældist á þá leið að 

karlkynið væri hrifnara af rafbókum en konur. Munur reyndist þó á milli þátttakenda 

eftir því hvaða námsgrein þeir stunduðu og kom í ljós að þeir sem voru í 

viðskiptafræðinámi voru mun opnari fyrir notkun rafbóka en þeir sem voru til að 

mynda í verkfræði.  

Helstu kostir rafbókanna voru taldir vera þægindi og hversu auðveldlega nemendur og 

kennarar gætu með notkun þeirra sameinað vinnu sína eða lærdóm í annríki 

hversdagsleikans. Þrátt fyrir að notendur hafi metið gildi þess hversu sveigjanlegar og 

þægilegar rafbækur væru, voru sum svið notkunarinnar sem einkenndust af 

tæknilegum vandkvæðum og öðrum hindrunum, sem komu í veg fyrir að nota mætti 

rafbækurnar á sem skilvirkastan máta. Þar voru helst nefndir örðugleikar við prentun, 

niðurhal og hægagang í rafbókunum. Einnig kom fram að rafbókamarkaðurinn 
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reyndist vera of flókinn, sem og verð of hátt. Auk þess kom fram að á þeim tíma sem 

rannsóknin tók til, kom ekki fram neinn greinanlegur samdráttur í sölu pappírsbóka í 

Bretlandi. Þar með var ýtt stoðum undir þá kennigu að rafbækur og pappírsbækur 

væru heldur stuðningsvörur en staðkvæmdavörur. (JISC, 2009). 

Ljóst er af ofangreindum niðurstöðum að skoðanir lesenda eru fremur skiptar hvað 

varðar viðhorf til rafbóka. Þrátt fyrir það reyndist meirihluti nemenda verða jákvæðari 

í garð rafbóka með tíð og tíma og notkun þeirra að aukast jafnt og þétt. Þær neikvæðu 

niðurstöður sem rannsókn á notkun Kindle skjábókarinnar reyndust því vart 

marktækar, þar sem aðeins var verið að skoða þessa einu skjábók. Almennt séð eru því 

lesendur fremur ánægðir með reynslu sína á rafbókum.  

 

6.1.2. Útgefendur 

Rannsókn sem gerð var meðal 1000 útgefenda sem voru viðstaddir kaupstefnuna 

Frankfurt Book Fair 2008, sýndi fram á að 60% þátttakenda hvorki notuðu 

rafbókarlesara né hlóðu inn rafrænum bókum á tölvurnar sínar. 12% töldu rafbækur 

vera hverfandi tískufyrirbæri, á meðan 40% spáðu fyrir um að rafbækur yrðu 

söluhærri en prentaðar bækur fyrir árið 2018. Einn þriðji hluti þátttakenda svaraði 

hinsvegar að svo myndi aldrei verða. Aðeins 7% þátttakenda og 2% rafbókarlesara 

töldu rafbókina myndu verða helsta tekjulind útgefenda árið 2013. (Warren, 2009).  

 

6.2. Íslenskar rannsóknir 

Til að varpa ljósi á stöðu rafbókarinnar á íslenskum markaði voru lagðar fyrir tvær 

rafrænar spurningakannanir. Önnur könnunin var lögð fyrir rúmlega 800 nemendur 

við Háskóla Íslands, en hin, öllu ítarlegri, var lögð fyrir tæplega 30 starfsmenn í 

bókaútgáfu. Markmiðið með báðum könnununum var að komast að því hvernig 

rafbókin stendur hér á landi og hvernig Íslendingar sjá framtíðina fyrir sér hvað þetta 

varðar. Rafbækur voru skilgreindar í báðum könnunum sem bækur sem sóttar eru á 

Internetinu og þær annað hvort lesnar af tölvuskjá eða af sérstökum skjábókum, svo 

sem Kindle eða Nook svo eitthvað sé nefnt. 
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6.2.1. Neytendur 

Háskólanemarnir 817 sem tóku þátt í könnuninni verða hér álitnir hinir dæmigerðu 

neytendur, þar sem einn af stærstu markhópum rafbókarinnar er án efa nemendur. 

Spurningakönnunin var send til nemenda úr öllum deildum Háskóla Íslands í gegnum 

tölvupóst frá nemendaskrá. Þátttakendur voru því úr öllum aldursflokkum 20 ára og 

eldri og af báðum kynjum. Töluvert fleri konur svöruðu könnuninni en karlar, eða 

rúmlega 77%. Flestir þátttakendur voru jafnframt í aldursflokkunum 20-24 ára 

(35,8%) og 25-29 ára (26,5%). Könnunin var opin til þátttöku dagana átjánda til 

tuttugasta og þriðja febrúar síðastliðinn.  

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar höfðu rúm 32% þátttakenda lesið rafbók. 

Þegar þessir þátttakendur voru beðnir um að bera saman upplifunina við það að lesa 

rafbók og að lesa pappírsbók sögðu 2,6% að upplifunin væri betri, 13,9% að hún væri 

sú sama en 51,8% svöruðu að hún væri verri. Tæplega 31% svöruðu hinsvegar því að 

upplifunin væri gjörólík og því væri ekki hægt að bera þetta tvennt saman.  

Þegar þeir þátttakendur sem höfðu lesið rafbók voru beðnir um að segja til um hvort 

þeir hefðu nýtt sér svo kallaða skjábók við lesturinn svöruðu 88,1% að svo hefði ekki 

verið. Þrjú prósent þeirra höfðu nýtt sér skjábókina Kindle frá Amazon og tæpt eitt 

prósent hafði nýtt sér Nook frá Barnes og Noble. Rúmlega 8% höfðu hinsvegar lesið 

rafbækurnar af einhverri annari tegund af skjábók en frá þessum tveimur 

framleiðendum.  

Þrátt fyrir að aðeins rúm 30% þátttakenda höfðu lesið rafbók, reyndist vitneskjan um 

þær mun meiri og svöruðu önnur 56,4% því að þeir hefðu heyrt á rafbækur minnst, en 

aðeins rúm 11% voru þeim að öllu ókunn.  Þátttakendur voru einnig beðnir um að 

svara nokkrum fullyrðingum varðandi rafbækur og framtíð þeirra, játandi eða neitandi 

eftir því sem þeir töldu líklegra. Fullyrðingu þess efnis að hinni prentuðu bók stafaði 

ógn af rafbókum svöruðu 51,7% játandi en 48,3% neitandi. Þegar bætt var við 

fullyrðinguna að hinni prentuðu bók stafaði mikil ógn af rafbókum svöruðu hinsvegar 

aðeins 20,3% játandi en 79,7% neitandi.  

Mikill meirihluti þátttakenda, eða tæp 89% svöruðu neitandi þeirri fullyrðingu að 

pappírsbókin myndi aðeins halda velli til skemmri tíma og aðeins rúm 11% svöruðu 
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því játandi. Rúmlega 60% svöruðu því einnig neitandi að á næstu tíu árum yrði 

meirihluti Íslendinga byrjaður að lesa rafbækur en um 40% töldu að svo gæti farið.  

 

 

 

Mynd 2.   Eins og lesa má úr 

myndinni hér til hliðar voru 

nemendur beðnir að taka afstöðu til 

þess hvort þeir gætu hugsað sér að 

lesa rafbók í stað pappírsbókar. 

Meirihluti þátttakenda eða 60%, 

gátu ekki hugsað sér að skipta út 

lestri á hefðbundinni pappírsbók 

fyrir lestur rafbókar.   

 

 

 

 

Mynd 3.  Líkt og fram kemur í 

hliðstæðri mynd taldi jafnframt 

mikill meirihluti svarenda, eða 

94% þeirra, að rafbókin kæmi með 

nýja möguleika á markað fyrir 

lesendur. Aðeins 6% töldu að svo 

yrði ekki.  

  

 

Já
94%

Nei
6%

Rafbókin kemur með nýja 

möguleika á markað fyrir 

lesendur.

Já
40%

Nei
60%

Ég gæti hugsað mér að lesa 

rafbók í stað pappírsbókar.
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Mynd 4. Líkt sjá má á mynd þrjú 

taldi meirihluti nemenda að alltaf 

kæmi til með að verða markaður 

fyrir klassískar pappírsbækur og 

aðeins 12% þeirra töldu að svo 

myndi ekki verða.  

 

 

Að lokum komu tvær fullyrðingar um framtíð rafbókarinnar á næstu tíu árum. 

Fullyrðingu sem hljóðaði svo að á næstu tíu árum yrði rafbókin úrelt og eitthvað nýtt 

yrði þá komið í hennar stað, svöruðu 24,2% játandi en 75,8% neitandi. Hin 

fullyrðingin var á þann veg að á næstu tíu árum yrði rafbókin orðin úrelt, en þá fengi 

pappírsbókin aftur auknar vinsældir. Þessu svöruðu rúmlega 23% játandi en tæp 77% 

neitandi.  

Ofangreindar niðurstöður sýna fram á að aðeins um 30% þátttakenda höfðu lesið 

rafbók en þrátt fyrir það var vitneskjan um þær mun víðtækari. Af þessum 

þriðjungshluta sem lesið hafði rafbækur taldi meirihluti þeirra að sú upplifun væri 

síðri en lestur hefðbundinnar pappírsbókar. Margir svöruðu því þó einnig að 

upplifunin væri það ólík að ekki væri unnt að bera þetta saman. Fæstir þátttakendanna 

höfðu nýtt sér skjábækur til lestrar. Meirihluti svarenda taldi að pappírsbókinni stafaði 

ekki mikil ógn af rafbókum og að hún myndi þar af leiðandi ekki einungis halda velli 

til skemmri tíma. Jafnframt sagðist meirihluti ekki getað hugsað sér að lesa rafbók í 

stað pappírsbókar og kemur því ekki á óvart að meirihluti taldi jafnframt að alltaf yrði 

til markaður fyrir klassískar pappírsbækur. Mikill meirihluti taldi þó að rafbókin kæmi 

með nýja möguleika á markað fyrir lesendur.   

Þegar litið var til næstu tíu ára taldi  minnihluti að flestir Íslendingar myndu að þeim 

tíma liðnum verða byrjaðir að lesa rafbækur og að bækur á pappírsformi muni því ekki 

verða úreltar eftir áratug.  

Já
88%

Nei
12%

Það mun alltaf verða markaður 

fyrir klassískar pappírsbækur.



 
 

35 

 

 

6.2.2. Útgefendur 

 

Rafræn spurningakönnun var framkvæmd meðal starfsmanna bókaútgáfa dagana 

átjánda til tuttugasta og þriðja febrúar síðastliðinn. Könnunin var send á virk netföng 

starfsmanna þeirra bókaútgáfa sem skráð voru í félagatal Félags íslenskra 

bókaútgefenda í janúar 2010. Alls svöruðu 28 manns könnuninni, þar af 11 karlar og 

17 konur. Þátttakendur voru á aldrinum 25-72 ára en flestir þeirra voru á bilinu 45-60 

ára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 5  

 

Þátttakendur voru meðal annars beðnir að taka afstöðu til þess hversu vel þeir töldu 

sig þekkja til rafbóka. Eins og ofangreind mynd sýnir sögðust flestir, eða tæp 65%, 

hafa takmarkaða vitneskju um þær en hefðu þó áhuga á að kynna sér þær betur. 

Tæplega 30% sögðust hafa prófað að lesa rafbók og töldu sig án efa eiga eftir að gera 

það aftur. Einn þátttakandi svaraði svo til að hann hefði takmarkaða vitneskju um 

rafbækur og engan áhuga og einn svaraði því að hann læsi rafbækur og hefði fest kaup 

á skjábók. Einnig var boðið upp á svarmöguleika sem hljóðuðu svo að viðkomandi 

hefði prófað að lesa rafbók og það myndi hann ekki gera aftur og að viðkomandi læsi 

iðulega rafbækur en enginn þátttakandi taldi þetta eiga við um sig.  

Hversu vel þekkir þú til rafbóka?

Ég hef takmarkaða vitneskju 

um þær og engan áhuga

Ég hef takmarkaða vitneskju 

um þær en hef áhuga á að 

kynna mér þær betur

Ég hef prófað að lesa rafbók 

og mun án efa gera það aftur

Ég les rafbækur og hef fest 

kaup á skjábók
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Þátttakendur voru þarnæst beðnir um að taka jákvæða eða neikvæða afstöðu til 

nokkurra fullyrðinga eftir því sem þeir teldu líklegar. Þegar spurt var hvort hinni 

prentuðu bók stafaði ef til vill ógn af rafbókum svöruðu tæp 80% því játandi en um 

20% neitandi. Spurt var einnig hvort þátttakendur teldu að hinni prentuðu bók myndi 

stafa mikil ógn af rafbókum og svöruðu þá tæp 30% játandi en rúm 70% neitandi.  

Einnig var spurt að því hvort þáttakendur teldu að pappírsbókin myndi aðeins halda 

velli til skemmri tíma og svöruðu þá um 10% játandi en rúm 90% neitandi. Í kjölfarið 

var svo innt eftir svörum varðandi framtíð rafbókarinnar á næstu tíu árum og voru 

fullyrðingarnar svo hljóðandi: „Eftir tíu ár verður meirihluti Íslendinga byrjaður að 

lesa rafbækur“, „Á næstu tíu árum verður rafbókin úrelt og eitthvað nýtt verður komið 

í hennar stað“ og „Á næstu tíu árum verður rafbókin orðin úrelt og pappírsbókin fær 

aftur auknar vinsældir“. Rúmlega 57% töldu líklegra að að tíu árum liðnum yrði meiri 

hluti Íslendinga byrjaður að lesa rafbækur, en rúm 40% töldu svo ekki vera. Varðandi 

það hvort rafbókin yrði úrelt eftir tíu ár og eitthvað nýtt yrði komið í hennar stað 

svöruðu 25% játandi en 75% neitandi. Rúmlega 10% svöruðu því svo játandi að eftir 

tíu ár yrði rafbókin úrelt og pappírsbókin fengi þá aftur auknar vinsældir, en tæp 90% 

töldu það ekki líklegt.  

  

 

 

Mynd 6. Eins og lesa má úr 

mynd fimm var meirihluti 

þátttakenda jákvæður þegar 

spurt var hvort þeir gætu 

hugsað sér að lesa rafbók í stað 

pappírsbókar.  

Já
86%

Nei
14%

Ég gæti hugsað mér að lesa rafbók í 

stað pappírsbókar.
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Mynd 7. Rúmlega  90% 

svarenda töldu einnig að 

rafbókin kæmi með nýja 

möguleika á markað fyrir 

lesendur en aðeins 7% töldu 

svo ekki vera.  

 

   

 

 

Mynd 8. Meirihluti þátt-

takenda, eða tæp 90%, töldu 

jafnframt líklegt að alltaf yrði til 

staðar markaður fyrir klassískar 

pappírsbækur 

.  

                                               

Mynd 9. Mjög lítill hluti 

þátttakenda taldi að hin 

prentaða bók myndi deyja út. 

Flestir reyndust því þeirrar 

skoðunar að pappírsbókin 

myndi áfram fylgja okkur þrátt 

fyrir aukningu rafbóka.  

Já
4%

Nei
96%

Hin prentaða bók mun deyja út.

Já
93%

Nei
7%

Rafbókin kemur með nýja 

möguleika á markað fyrir 

lesendur.

Já
89%

Nei
11%

Það mun alltaf verða markaður 

fyrir klassískar pappírsbækur,
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Mynd 10. Að sama skapi 

svöruðu 75% þátttakenda 

svo til að rafbókin komi 

aldrei til með að geta líkt 

eftir þeim eiginleikum sem 

pappírsbókin býður les-

endum sínum.  

 

 

Við ofangreindar niðurstöður má bæta því við að allir þátttakendur voru á eitt sáttir og 

svöruðu því játandi að með tilkomu rafbókarinnar myndi skapast nýr markaður sem 

útgefendur gætu nýtt sér. Tæplega 86% svöruðu því einnig að íslenskir útgefendur 

ættu að vera þeir fyrstu til að gefa út íslenskar rafbækur en aðeins um 14% svöruðu 

því neitandi.  

Auk þessa voru þátttakendur inntir álits á því hvort rafbókin myndi aðeins verða til 

þess að styrkja pappírsbókina og svöruðu tæp 43% játandi en rúm 57% neitandi. Þegar 

spurt var út í það hvort svarendum þætti líklegt að rafbókamarkaðurinn myndi að 

öllum líkindum lenda í sömu klípu og aðrir afþreyingarmarkaðir sem standa nú 

frammi fyrir vandræðum vegna stolins efnis, svöruðu rúm 82% játandi en um 18% 

neitaði. Meirihluti þátttakenda, eða tæp 89%, neituðu því einnig að það sem nú væri í 

gangi á rafrænum markaði fyrir bókmenntir væri ekki faglegt og aðeins rúm 11% 

töldu það hinsvegar svo vera.  

Allir þátttakendur voru sammála um það að Íslendingar væru ekki það mikil 

bókmenntaþjóð að þeir væru yfir rafbókarlestur hafin en jafnframt taldi enginn starfi 

sínu ógnað vegna þess að rafbókin myndi taka yfir íslenskan bókmenntamarkað.  

Já
75%

Nei
25%

Rafbókin mun aldrei geta líkt eftir 

þeim eiginleikum sem pappírsbókin 

býr yfir.
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Að lokum fengu þátttakendur tækifæri til að svara tveimur opnum spurningum og láta 

þannig frekari skoðanir í ljós. Fyrri spurningin var svo hljóðandi : „Hverja telur þú 

vera hina helstu ógn við núverandi bókmenntamarkað sem stafar af rafbókum?“. 

Svörin voru þónokkuð fjölbreytt, en þrátt fyrir það bar á nokkrum lykilhugmyndum 

sem fleiri en einn þátttakandi voru sammála um. Alls svöruðu tæp 30%  þátttakenda 

svo til að bókmenntamarkaðnum stafaði engin ógn af rafbókum og létu ýmist þar við 

liggja eða töldu jafnframt að með rafbókunum kæmi aðeins viðbót við þann 

bókmenntamarkað sem fyrir væri. Nokkur svör voru á þá leið að með tilkomu rafbóka 

skapaðist hættan á því að bækur gætu orðið óvandaðri. Ein af ástæðunum sem nefndar 

voru fyrir því var að gæði gætu minnkað í kjölfar þess að sú ritstjórnarvinna sem 

útgefendur almennt vinna væri ekki unnin þegar milliliðalaus viðskipti aðila á 

Internetinu væru stunduð. Einnig var minnst á það að þýðingar gætu átt undir högg að 

sækja, auk þess sem eitthvað gæti dregið úr sölu pappírsbóka. Flestir þátttakendanna 

svöruðu þó á þann hátt að helsta ógnin væri tengd ólöglegu niðurhali og stolnu efni en 

einnig gæti tekjumissir höfunda og útgefenda orðið afgerandi í kjölfar aukningar í 

rafbókum.  

Seinni opna spurningin sem þátttakendur svöruðu var á þennan veg: „Hver telur þú 

vera helstu tækifæri sem skapast hafa á bókmenntamarkaði með tilkomu 

rafbókarinnar?“ Meirihluti svarenda taldi að rafbókin leiddi til fleiri lesenda og nýrra 

lesendahópa, þar sem rafræn útgáfa minnkar framleiðslukostnað og býður þannig upp 

á ódýrari útgáfur fyrir neytendur. Einnig gæti aukning lesenda verið afleiðing þess að 

aðgengi eykst með rafbókunum og útbreiddari markaðssetning yrði möguleiki. Með 

lægri kostnaði við framleiðslu gefst einnig tækifæri á að gefa út gamlar og nýjar 

bækur sem áður hefðu ekki verið gefnar út því þær hefðu ekki staðið undir kostnaði. 

Með þesu móti gæti því fjölbreytni í útgefnum bókum aukist samhliða minni kostnaði. 

Við þetta má bæta að nokkrir þátttakendur nefndu aukin tækifæri í útgáfu fræði- og 

kennslubóka með tilkomu aukningar rafbóka.  Þannig væri hægt að bjóða upp á 

rafbækur sem saman stæðu af texta, myndum og gagnvirku efni sem jafnframt gæfi 

neytendum tækifæri til þess að hlusta í stað þess að lesa, taka glósur auk þess að leita í 

texta án lítillar fyrirhafnar.  
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6.3. Niðurstöður  

Helstu niðurstöður úr rannsókn höfundar eru að vitneskjan um rafbækur sé frekar 

útbreidd þrátt fyrir að minnihluti þátttakenda hafi nýtt sér þær. Mun hærra hlutfall 

starfsmanna í bókaútgáfu heldur en nemenda taldi að hinni prentuðu bók stafaði ógn 

af rafbókum, en allir þátttakendur voru þó á eitt sáttir að þessi ógn væri ekki mikil. 

Langflestir þátttakendur töldu jafnframt ólíklegt að dagar hinnar prentuðu bókar væru 

taldir en svöruðu því þó einnig að rafbókin væri líklega komin til að vera.  

Skiptar skoðanir voru á því hvort þátttakendur gætu hugsað sér að lesa rafbækur í stað 

pappírsbóka. Flestir nemendurnir gátu ekki hugsað sér það en á hinn bóginn reyndust 

starfsmenn bókaútgáfu mun opnari fyrir því. Starfsmenn bókaútgáfu töldu einnig mun 

líklegra en nemendurnir að á næstu tíu árum yrði meirihluti Íslendinga byrjaður að 

lesa rafbækur. Flestir þátttakendurnir voru sammála um það að rafbókin kæmi með 

nýja möguleika á markað fyrir lesendur auk þess að alltaf myndi verða til markaður 

fyrir klassískar pappírsbækur.  
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Lokaorð 
 

Menning okkar hefur hingað til að miklum hluta byggst upp á bókum og í kringum 

bækur. Mikið af þekkingu okkar höfum við öðlast í gegnum lestur bóka, auk þess sem 

mikið af minningum okkar eru ýmist tengdar bókum eða jafnvel skrifaðar í bækur. 

Bækur hafa verið hluti af daglegu lífi flestra nánast frá fæðingu og umkringt okkur í 

skólum, heimilum, vinnustöðum og nánast hvar sem er.  Rafbókin mun því að öllum 

líkindum valda breytingum á lesvenjum Íslendinga, sér í lagi hvað varðar lestur á 

fræðilegu efni og námsefni. Ólíklegt þykir þó að þessi breyting muni koma niður á 

hinni almennu pappísrbók, heldur heldur hafi aðeins með tilkomu rafbókarinnar bæst 

við möguleiki fyrir lesendur sem þeir koma til með að nýta sér samhliða lestri 

pappírsbóka en ekki í stað þeirra.  

Hin hefðbundna prentaða bók mun þar af leiðandi ólíklega hverfa af sjónarsviðinu, en 

það mun án efa verða meira um notkun rafbóka til náms í stað uppfletti- og fræðibóka 

þar sem margir helstu kostir rafbóka eiga einmitt við um slíkar bækur. Þar sem mikill 

hluti námsefnis og fræðilegra rita er ekki gefinn út af íslenskum útgefendum, heldur 

fluttur inn erlendis frá, mun aukning rafbóka líklega hafa minni áhrif á starf þeirra hér 

á landi en annarsstaðar í heiminum. Hvað varðar bækur til yndislesturs munu þær 

líklega mestmegnis halda áfram að vera á pappírsformi í komandi framtíð og því ættu 

útgefendur að geta andað léttar.  

Vert ber þó að líta til þess að til lengri tíma litið hafa þær kynslóðir sem erfa munu 

landið, að miklu leyti alist upp með tölvusuð í eyrum. Liggur því ef til vill beinast við 

að þær muni lesa bækur af tölvuskjá. Með því að ýta heldur undir slíkan lestur er 

líklegra að það stuðli að auknum lestri meðal þeirra í stað þess að ota að þeim 

pappírsbók sem þau tengjast ekki. Ef réttum aðferðum er beitt í markaðsstarfi er því 

líklegt að rafbókin gefi bókinni nýtt líf, auki aðgengi og fjölgi lesendum.  
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Viðaukar 

Spurningalistar 

 

Nemendur Háskóla Íslands 

 

Rafbækur eru hér skilgreindar sem bækur sem sóttar eru á Internetinu og þær 

annað hvort lesnar af tölvuskjá eða af sérstökum skjábókum, svo sem Kindle eða 

Nook svo eitthvað sé nefnt.  

 

Hefur þú lesið rafbók? 

Ef já, hvort var upplifunin betri, sú sama eða síðri en að lesa pappírsbók?  

Hefur þú notað svokallaða skjábók til að lesa rafbækur?  

 Já, Kindle 

 Já, Nook 

 Nei 

 Já, annað hvað? 

Hér á eftir koma nokkrar fullyrðingar sem þú er beðin/n um að svara játandi eða 

neitandi eftir því sem þú telur líklegra:  

 Hinni prentuðu bók stafar ógn af rafbókum.  

 Hinni prentuðu bók stafar mikil ógn af rafbókum. 

 Pappírsbókin mun aðeins halda velli til skemmri tíma. 

 Eftir 10 ár verðu meirihluti Íslendinga byrjaður að lesa rafbækur. 

 Ég gæti hugsað mér að lesa rafbók í stað pappísrbókar . 

 Rafbókin kemur með nýja möguleika á markað fyrir lesendur. 

 Það mun alltaf vera markaður fyrir klassískar pappírsbækur. 

 Á næstu 10 árum verður rafbókin úrelt og eitthvað nýtt verður komið í hennar 

 stað. 

 Á næstu 10 árum verður rafbókin orðin úrelt of pappírsbókin fær aftur auknar 

 vinsældir. 
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Hvert er kyn þitt? 

Hver er aldur þinn?  

 

http://FreeOnlineSurveys.com/rendersurvey.asp?sid=xqtzc4xzni3pxec710425 

http://FreeOnlineSurveys.com/rendersurvey.asp?sid=xqtzc4xzni3pxec710425 

 

 

Starfsfólk í bókaútgáfu 

 

Hvert er kyn þitt? 

Hver er aldur þinn?  

 

Rafbækur eru hér skilgreindar sem bækur sem sóttar eru á Internetinu og þær 

annaðhvort lesnar af tölvuskjá eða af sérstökum skjábókum, svo sem Kindle eða 

Nook svo eitthvað sé nefnt.  

 

Hversu vel þekkir þú til rafbóka: 

 Ég hef takmarkaða vitneskju um þær og engan áhuga 

 Ég hef takmarkaða vitneskju um þær en hef áhuga á að kynna mér þær betur 

 Ég hef prófað að lesa rafbók og það geri ég ekki aftur 

 Ég hef prófað að lesa rafbók og mun án efa gera það aftur 

 Ég les iðulega rafbækur 

 Ég les rafbækur og hef fest kaup á skjábók 

 

Hér á eftir koma nokkrar fullyrðingar sem þú er beðin/n um að svara játandi eða 

neitandi eftir því sem þú telur líklegra:  

 Hinni prentuðu bók stafar ef til vill ógn af rafbókum.  

 Pappírsbókin mun aðeins halda velli til skemmri tíma. 

http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=xqtzc4xzni3pxec710425
http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=xqtzc4xzni3pxec710425
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 Eftir 10 ár verðu meirihluti Íslendinga byrjaður að lesa rafbækur. 

 Ég gæti hugsað mér að lesa rafbók í stað pappísrbókar . 

 Hinni prentuðu bók stafar mjög mikil ógn af rafbókum. 

 Rafbókin kemur með nýja möguleika á markað fyrir lesendur. 

 Það mun alltaf vera markaður fyrir klassískar pappírsbækur. 

 Hin prentaða bók mun deyja út. 

 Á næstu 10 árum verður rafbókin úrelt og eitthvað nýtt verður komið í hennar 

 stað. 

 Á næstu 10 árum verður rafbókin orðin úrelt of pappírsbókin fær aftur auknar 

 vinsældir. 

 Með tilkomu rafbókarinnar mun skapast nýr markaður sem útgefendur geta 

 nýtt sér. 

 Rafbækur munu aðeins verða til þess  að styrkja pappírsbókina.  

 Rafbókamarkaðurinn mun að öllum líkindum lenda í sömu klípu og aðrir 

 afþreyingarmarkaðir sem standa nú í vandræðum vegna stolins efnis.  

 Rafbókin mun aldrei geta líkt eftir þeim eiginleikum sem pappírsbókin býr 

 yfir. 

 Ég tel að það sem er í gangi á rafrænum markaði fyrir bókmenntir sé ekki 

 faglegt.  

 Íslenskir útgefendur ættu að vera þeir fyrstu til að gefa út íslenskar rafækur.  

 Íslendingar eru svo mikil bókmenntaþjóð að þeir eru yfir rafbókarlestur hafnir.  

 Ég ætla að finna mér aðra vinnu áður en rafbókin tekur yfir íslenskan 

 bókmenntamarkað. 

Opnar spurningar um ógnir og tækifæri 

 

http://FreeOnlineSurveys.com/rendersurvey.asp?sid=hehqncr0wnvn92b710493 

 

http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=hehqncr0wnvn92b710493

