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Tillgången till digitalt material i biblioteken måste tryggas 
 
 
Bästa finländska representant i Europaparlamentet 
 
Försäljningsstatistiken för e-böcker i Finland pekar på att e-bokstjänsternas införande i biblioteken har stöttat 
och fått fart på e-bokmarknadens tillväxt i Finland. Vi hoppas att de finländska Europaparlamentarikerna 
beaktar bibliotekens viktiga roll även vid beslut som görs på europeisk nivå. 
 
Vilseledande information om e-boksutlåning är i omlopp 
 
Vi har i Finland följt den Europeiska förläggarföreningens, (The Federation of European Publishers, FEP) 
verksamhet gällande det digitala materialets tillgänglighet i bibliotek. FEP strävar med sin verksamhet efter 
att stoppa utlåning av e-böcker på bibliotek. FEP har offentliggjort statistik som är slumpmässig och 
vilseledande och delvis innehåller felaktig information. Vi hänvisar till den av FEP publicerade infografiken 
”Books in Europe – Facts and figures on public libraries”. 
 
FEPs tes är att utlåning av e-böcker på bibliotek påtagligt minskar försäljningen av e-böcker till 
konsumenterna. Erfarenheter i Finland visar att det inte stämmer. 
 
Utlåning av e-böcker stöder e-bokmarknadens tillväxt 
 
År 2011-2013 utvecklade förläggare, organisationer och bibliotek i Finland tillsammans projektet Next 
Media/eReading som är en egen modell för licensiering och utlåning av e-böcker. Resultatet av projektet har 
sedan år 2014 tillämpats i e-bokstjänsten Ellibs som är en tjänst för de allmänna bibliotekens kunder. 
 
Den av Finlands förläggarförening publicerade försäljningsstatistiken på e-böcker för åren 2014 och 2015 
pekar på att e-boksutlåning i biblioteken stöder e-boksförsäljningen (vänligen se nedan). 
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Genom att öppna upp e-bokstjänsten för kunder och genom att guida dem i användningen av digitalt 
material är Finland en förebild för hur de allmänna biblioteken på ett oersättligt sätt stärker konsumenternas 
beredskap att använda digitalt innehåll. 
 
Europaparlamentet har uttryckt sitt aktiva stöd för att förbättra läskulturen bl.a. som kommentarer i en rapport 
som EUs expertgrupp för läs- och skrivkunnighet publicerade i september 2012.  I och med digitaliseringens 
intåg i branschen måste läskunnigheten vidgas och invånarna lära sig nya färdigheter. Biblioteken är viktiga 
aktörer som kan svara på utmaningarna och därför måste möjlighet att erbjuda digitalt material säkras.  
 
I Finland har biblioteken och förlagen i gott samarbete byggt upp e-bokstjänsterna. Alla parter drar nytta av 
det samarbetet, även invånarna. Att främja läsning är vår gemensamma uppgift och det strävar vi efter också 
genom att utveckla e-boksutlåningen.  
 
Vi ger gärna tilläggsinformation om e-läsningen i Finland. 
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