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Markedet 

 

Digitale udgivelser udgør ca. 5 % af 
forlagenes samlede omsætning 



Bibliotekerne set fra et 
forlagsperspektiv 

 

 

• Formidler litteratur 

 

• Styrker børns og voksnes læselyst og -evner  

 

• Indkøber af litteratur 



Tidlig strategi for udlån af e-bøger 

 

• Spille en central rolle både som litteraturformidler og som 
indkøber af bøger. 

•  I takt med at læserne ønsker adgang til digital litteratur, er 
det derfor naturligt, at bibliotekerne også får mulighed for at 
stille digital litteratur til rådighed for biblioteksbrugerne og for 
at udfylde sine funktioner i forhold til e-bøger både som 
formidler og som indkøber.  

• Vi ønsker derfor en aktiv dialog om, hvordan det sikres, at 
bibliotekerne også kan udfylde disse funktioner i en digital 
tidsalder. 

  

 



Bogens værdikæde 

 

forfattere – forlag – kommercielle forhandlere/biblioteker - læsere 

 
  

• Balance mellem kommercielle marked og 
biblioteksudlån 

 

• Kannibalisering kan få konsekvenser for 
mulighederne for udgivelse af nye bøger 



Historik 
eReolen 1. nov. 2011 - 1. nov. 2012 

 

• Aftale mellem Gyldendal/L&R samt 
bibliotekskonsortium 

• 1-årig forsøgsaftale 

• Hele pakken til rådighed for lånerne. Klikmodel 

• 30 dage lån. Genlån én gang i låneperioden 

• DRM - Ikke adgang til print, klip og kopiering 

 
 



eReolen 1. nov. 2011 - 1. nov. 2012 

 

• Læseprøver på 3 % af værket 

• Betaling ca. 15 kr. pr. udlån 

• Biblioteket kan begrænse antal bøger pr. låner pr. 
måned 

• Ca. 3.500 titler 

 



Karakteristik eReolen 

• Alt er tilgængeligt. Brugerdefineret. Ikke 
materialevalg 

• Ingen ventetid 

• Oplevet gratis-effekt 

• Intet incitament til køb 

• Kannibalisering af frontlisten og bestsellerne 

• Bremser udvikling af det kommercielle marked 

• Blokerer for nye forretningsmodeller 



Erfaring 
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Genforhandling af eReolen 2012 

• Behov for model som ikke skader bogens 
værdikæde 

• Skal sikre at det kommercielle marked også 
bliver stimuleret. Balance 

• Licensmodel 

• Erfaringsgrundlag - Forsøgsaftaler 

• Sammenbrud oktober 2012 



Hvorfor lykkedes det ikke med én 
brancheaftale? 

 

• Økonomi? 

• Administration – materialevalg? 

• Piratkopiering? 

• Principper? 

 



Ebib.dk 

• Licensmodel 

• Materialevalg 

•  Nuværende model: en licens giver 4 udlån 

• Åbnes online i reader som kan bruges på PC, MAC, 
Tablets (iPad og Android) og smartphones. Apps for 
off line use 

• Interurbane lån 

• Udgiftsneutral 

• Ca. 5.500 titler 

 

 



Aftaler om Ebib.dk 

Herning – Gentofte – Vejle: 48 biblioteker (+ 3 i 
Nordjylland). Ca. 40 % af befolkningen får 
adgang. 

 

Roskilde og Odense har tilkendegivet, at ønsker 
at afprøve modellen. 

 

Åbner i Vejle den 30. juni 

 



 
Dialog med DEFF om principper for 

udlån af e-bøger på 
Professionshøjskolerne  

 

• Fokus på supplerende litteratur. (cfr. 
pensumlitteratur) 

• Licensmodel 

• Evt. max licenser for pensumlitteratur 

• Materialevalgsfacilitet 

 

 



• Smagsprøver 3 % 

• Løbende evaluering 

 

 

 



Fremtiden 

 

• Dialog  

• Bæredygtige modeller som respekterer 
bogens værdikæde 

• Åbenhed over for forsøgsmodeller 

 


