
eReolen

Mikkel Christoffersen, specialkonsulent

Biblioteksudvikling, Københavns kommune

Projektleder, eReolen

DB, 8. januar 2016



Program

• Hvad er eReolen?

• Historien

• Modellerne

• Hvad er udfordringer lige nu?

• Hvorfor er eReolen så vigtig for bibliotekerne?



Hvad er eReolen?
• eReolen er folkebibliotekernes ebogs- og 

netlydbogsservice på nettet og i apps

• Det er også en forening med alle landets 
bibliotekskommuner som medlemmer –
fordi man automatisk er medlem, når man 
tilbyder eReolen i kommunen

• Indholdsmæssigt lægger 269 250 forlag 
12.700 9.000 ebøger og 4.500 3.600 
netlydbøger på tjenesten



eReolens historie
• eReolen åbnede i 2011 med støtte fra Kulturstyrelsen

• I sensommeren 2012 trak de syv største forlag sig ud 
med henvisning til, at eReolen kannibaliserede bogsalget

• De lavede deres egen biblioteksportal, EBIB, som gik 
dårligt (2013-14), og grunden var overraskende.

• I vinteren 2013 / foråret 2014 startede forhandlinger om 
at samle det hele på eReolen igen i en kompromismodel

• 2015 var det store genforenings- og kompromisår. Det gik 
ikke helt efter planen trods (eller pga.) stor succes







eReolen udlån 2012



Top-tungt udlån 2012



Udlånsmodeller
• I en licensmodel købes en licens, som indeholder et antal 

lån, der kan lånes ud successivt, ikke simultant. Når 
lånene er forbrugt, er licensen forbrugt. 

• I en klikmodel betales der pr. klik. Der er ingen 
begrænsninger på samtidige lån. (men typisk lokale 
begrænsninger) Pris pr. klik kan være fast eller procentdel 
af noget, fx nettopris

• I en abonnementsmodel betales én gang for frit forbrug 
hele året. Prisen baseres på forgangne års forbrug. 

• Modeller kan blandes



Effekten på et forfatterskab af licensmodel



Økonomi

• Licenstitlerne koster nettoprisen. Lånene 
koster nettoprisen divideret med antallet af 
lån = klippris. Vores loft er 135 kr. i nettopris.
Altså: Licens 100 kr., 4 lån, 25 kr. pr. lån

• Klikpriser nedenfor

• Abonnementspriser varierer



Modeller i en titels liv
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Hvem myrdede EBIB?

• Vi troede, det var licensmodellen, og det var det 
også …

• … men det var først og fremmest den manglende 
formidling

• Både biblioteker og forlag troede, de gode titler 
kunne bære en licensmodel, men der er stadig 
brug for formidling ved digitalt udlån!



Unikke brugere / Unikke titler lånt
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Kompromiset
• I begyndelsen af 2015 kom de store forlag 

tilbage til eReolen, og ebøger og netlydbøgerne
blev slået sammen organisatorisk og teknisk

• De store forlag fik en licensmodel de første seks 
måneder af en titels liv og herefter klik samt 
muligheden for at udpege permalicens-titler

• De kan også holde titler tilbage helt eller delvist





Teknik

Forlag Brønd3

Matvalg OPAC eReolen

Publizon

Fx SAXO

DBC & national-
bibliografien





















Spred udlånet (eller omvendt)
• En ekspertgruppe blev nedsat af DDB med 

repræsentanter fra bibliotekerne, forlagene og 
eReolen (dvs. mig) med det formål at komme 
på greb til at sprede udlånet

• Det er lykkedes, men det har ikke hjulpet

• Forlagene klager over faldende kommerciel 
indtjening og forkert mentalitet hos eReolen 
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Politiken

31. August 2015

Forfattere som 
Hanne-Vibeke 
Holst, Ib Michael 
og Dan Turélls bo 
er fulgt trop. (Holst 
har i øvrigt 
modtaget >7 mio. 
kr. i biblioteks-
afgift i sin karriere)

Ballade!





Tak?!





Ballade 
alle 
steder!



Status 2016
• Vi har mistet fem store forlag inkl. Gyldendal, 

men beholdt Lindhardt & Ringhof

• Kritikken går på, eReolen vænner folk til, at 
ebøger er gratis, og at vi opfylder folks basale 
læsetrang.

• Det viser sig nemlig, at folk for alvor ikke gider 
stå i kø i det digitale (i.m.t. det fysiske). Folk 
låner bare noget andet! 

• Det ses også på det kommercielle marked i fx 
USA



eReolens holdning
• Vi respekterer forlagenes bekymringer, men 

vi kan ikke hjælpe dem med den faldende 
betalingsvillighed for digitale ting

• Vi arbejder med at give dem så mange greb 
som muligt, og der er allerede mange. Vi 
arbejder med købshenvisning. Vi arbejder 
med øget friktion …

• … men vi kan ikke acceptere alting i licens

• (PS: Og biblioteksafgiften hjælper 
overhovedet ikke, men betaling til 
forfatterne fra forlagene er altså ret lav)



eReolens holdning
• Fordi vi kan ikke promovere læsning og skaffe 

nye læsere med en service, der bygger på 
manglende adgang

• Vi har ikke lyst til at være udstillingsvindue for 
varer, man ikke kan få

• Der er større ting i spil for os

• eReolen er dels en del af vores grundlæggende 
digitale omstilling

• eReolen er og skal være hjemstedet for 
digitalisering af bagkataloget for os







Én kritik 

• ”Vi kan ikke levere til nogen, der ikke kan 
fortælle, hvem de sælger til”

• Det er faktisk rigtig nok, men vi arbejder på 
sagen

• Dog er vi hæmmet voldsomt af persondataloven

• Kbh. er gået forrest og har fået lidt hul på bylden



Udlån: Tid på dagen
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Køn og medietype
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Køn & alder 2013-2015



Hvad nu?

• Alle undtagen Gyldendal og til dels Politiken har 
tilkendegivet, de gerne forhandler videre i 2016

• Vi arbejder videre med de eksisterende forlag 
med data, modeller osv.

• Vi har lavet en digitaliseringsaftale med L&R

• Kbh. har lavet en anden aftale med L&R

• Vi er lidt i et fiasko-er-slemt, succes-er-også 
slemt scenarie


