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Vad är ett bibliotek?























… ett bibliotek är idag 
överallt i form av olika 
slags textuella och 
mediala dataflöden …













Med digitaliseringen och insamlingen av 
information har kunskapsbanker vuxit fram 
som en ny sorts kulturbas och kulturarv. 
Pelle Snickars visar hur big data kommer att 
påverka vår syn på bildning i framtiden.



Dagens svällande kunskapsbanker av medialt innehåll 
åstadkommer en helt annan subjektsformering än 
tidigare, det är min poäng. Det är en betydande 
förändring som skett på kort tid. Överflöd har ersatt 
brist, och bildningsgången är fundamentalt 
annorlunda när man surfar genom webbens 
d a t a s t r ö m m a r a v i n n e h å l l . O ä n d l i g a 
kunskapsmängder nås med några klick, även om 
somligt är långt svårare än tidigare, framför allt urval. 
Vad man bör ha koll på är bökigt i både popkulturell 
och ku l turkonservat iv bemärke lse . Om en 
normerande kanon tidigare lade grunden för all 
bildning har den i en digital tid blivit relativ. Man kan 
rentav tala om ett slags bildningssociala long tail-
effekter; ett obegränsat utbud sägs ju skapa en 
obegränsad efterfrågan. Ökad personifiering är 
därför en något motsägelsefull effekt av samtidens 
informationsöverflöd. I en digital kontext kommer 
bildningsbegreppet därför ofrånkomligen att 
individualiseras.









Det är en banal iakttagelse, men det finns skäl att påminna om att på 
internet så sitter saker samman. I den digitala världen finns inte 
institutioner – där styr funktioner. Kod skiljer sig från andra 
medieformer eftersom den inte har någon egentlig mening: bara 
funktion. Så fungerar dock inte våra samhälleliga medie- och 
informationssystem, men jag menar att vi måste börja tänka på dem 
som sammankopplade. För allehanda it-visionärer är det visserligen 
ingen ny tanke: ”det finns en filmutredning, en litteraturutredning, en 
massmedieutredning, presstödsutredning, etc. Dessutom håller jag på 
med kabel-tv”, skrev Harry Schein för fyrtio år sedan i ett internt PM 
till dåvarande utbildningsminister Ingvar Carlsson. ”Är det riktigt att 
på detta sätt isolera frågorna från varandra? Krävs det inte en 
sammanhängande informations- och kommunikationspolitik?” Det var 
då, och i en digital tid kan detta förefalla en självklarhet. Idén med 
framtidens public service, eller en nationell biblioteksstrategi för den 
delen, är såtillvida alltför viktiga för att reduceras till att upprätthålla 
traditionella institutioner som mest hör hemma i det analoga 1900-
talet.
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Vad är ett bibliotek?





Vad är ett bibliotek?
… en institution eller en funktion …









Vad är ett bibliotek?
… politik & ideologi …







… forskningsbiblioteket som aggregator – 
med sikte på att styra medelstilldelning 
genom bibliometri …





KB har tidigare av regeringen fått i uppdrag att, 
i s a m v e r k a n m e d Ve t e n s k a p s r å d e t , 
vidareutveckla Swepub. Syftet är att skapa 
förutsättningar för att Swepub ska fungera som 
en fullgod och heltäckande datakälla för 
bibliometriska analyser och studier av 
nationella publiceringsmönster. 
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... liten gruppövning (max 10 minuter) – 
diskutera i grupper om 3-4 studenter ...

> vad är ett bibliotek?

> är bibliotek en funktion eller en instition (eller båda)?

> var är ett bibliotek?

> vilka former av bibliotek finns det – mellan analogt & digitalt?
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samla in, förvara, beskriva 
och tillhandahålla









mediers materialitet & innehåll 







samla in vs tillgängliggöra





digitalisering







lagen & kulturarvet





1864



1899
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digidaily









In this article we argue that the digitization of historical 
newspapers is not a neutral process where data is transferred 
from one medium to another. On the contrary, when 
newspapers are digitized they are transformed. … In this article 
we are consequently interested in noisy media, and the ways 
that digitized 19th century Swedish newspapers can today be 
perceived as a sort of waste(d) heritage. 



In o u r o n g o i n g p r o j e c t (fin a n c e d b y 
Söderbergstiftelsen 2014–16), we use digital 
methods to analyze Swedish digitized newspaper 
texts about 19th century media technologies, such 
as the telegraph, daguerreotypes, cinematography 
and so on.  

We are not using the search interface provided by 
the National Library—but rather work directly 
with the full-text files that can be downloaded. 
The digital version of Aftonbladet 1831-62 is 
made up of some 40  000 pages and 200  000 
million words. 



Most research around the digitisation of text tend 
to focus on problems with OCR. Software 
developers sometimes promise 90 percent 
accuracy—where only one out of 10 characters 
will be misinterpreted. Still, with words on 
average five characters long there will be an error 
then in every second word. And a word of ten 
characters, in fact runs the risk of being 
misinterpreted every time.  



… 3 000 misspellings of the words ”elektrisk telegraf ”



Tekniska Museet 6r 1963 

dosa till grammofon .Polyphon., tva fodral av kartong med plast-
band som vid lamplig gnidning som tal aterger .Tag Wademecum., 
diverse aldre elektriska glodlampor, bl.a. en >Tope. fran Holland. —
AB Volvo, Skovdeverken: automobilmotor typ B 18 for personbilar 
»Volvo., med tillverkningsnr 1 000 000 av alla fran Skovdeverken 
(tidigare Skovde Mekaniska Verkstad och AB Pentaverken) levere-
rade motorer. — VVS-massan 1963 genom Mobelarkitekt Rollen-
hagen: skorstensror av svartplat med ventilatorhuv, typisk for taken 
pa hogre hus i svenska stader annu under 193o-talet. — Maskinist 
Birger Ahman, Uppsala: stOrre bordsgrammofon, »His Master's 
Voice., med fallbart solfjadermembran (enligt Gaumont, patent om-
kring 1923), som ljuddosa och automatiskt stopp, natstromsdriven 
radiomottagare omkring ar 1929, och separat hogtalare bada av Phi-
lips fabrikat. — Revisor M. Oberg: hopfallbar meterstock med ska-
lor i mm, gamla och nya (decimal-) turn, sannolikt svensk tillverk-
ning, och hopfallbar alnstock med skalor for engelska turn, svenska 
gamla och nya turn samt mm, engelsk tillverkning omkring ar 1900. 
— Kamrer L. cidman, Nasbypark: stereokamera, .Mars., tyskt fabri-
kat fran 189o-talets borjan, ridaslutare, .Thornton & Pickard., fran 
England, troligen ar 1892, newtonsokare av tyskt fabrikat, slutare 
for moment- eller tidexponering, driven av gummisnodd, fran J. Lan-
caster & Son, Birmingham, omkring ar 189o, samt automatisk utlo-
sare »Autoknips., fran Schweiz omkring ar 1915. — Herr C.-E. Os-
terlind, Lidingo: miniatyrsockertopp, julgransprydnad fran seklets 
borjan, reklam for Tanto Sockerbruk i Stockholm. 

Bland de fa foremal museet kunnat inkopa ar en pa auktion in-
ropad modell av trippelexpansionsmaskin med G. Flodmans slidregle-
ring, som fanns pa manga mindre angbatar i lokal kustfart under 
seklets borjan. 
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ocr & clean text
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M. ÷berg: hopf‰llbar meterstock med ska-  
lor i mm, gamla och nya (decimal-) tum, sannolikt svensk 
tillverkning, och hopf‰llbar alnstock med skalor fˆr engelska 
tum, svenska gamla och nya tum samt mm, engelsk 
tillverkning omkring Âr 190o. ó Kamrer L. C5dman, 
N‰sbypark: stereokamera, ªMarsª, tyskt fabri-kat frÂn i 89o-
talets bˆrjan, ridÂslutare, ªThornton & Pickardª, frÂn 
England, troligen Âr 1892, newtonsˆkare av tyskt fabrikat, 
slutare fˆr moment- eller tidexponering, driven av 
gummisnodd, frÂn J. Lancaster & Son, Birmingham, omkring 
Âr 189o, samt automatisk utlˆ- sare ªAutoknipsª, frÂn 
Schweiz omkring Âr 1915.
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“the problem is that while we think we 
are searching newspapers, we are 
actually searching markedly inaccurate 
representations of text” (Hitchcock, 
2013) 



Another problem is auto-segmentation, where the 
digital version of Aftonbladet from 1831-62 is 
divided into some 3,5 million “text blocks” 
generated by the auto-segmentation tool in the 
digitization process—a tool that marks separate 
text units on the pages.  









ocr & noicy text
… for the OCR tool to work properly the software 
must be able to analyze and recognize layout and 
structure of scanned pages, i.e. which parts are 
columns, headers, footers, titles and sections of 
text. Based on headers, close proximity and font 
styles words are then clustered into segments of 
text.





In addition, the algorithm makes certain 
assumptions about similarities between editions 
and pages, which is very complicated on a 19th 
century newspaper page with up to 100 separate 
news items, telegrams and advertisements, 
printed with many different fonts in eight 
columns.









ocr & noicy text
… in classical information theory, the signal is 
usually defined as “useful information” and noise 
as “waste information”—alas, noise is often 
understood as distorting the signal and make it in 
unintelligible.



Cultural Heritage as Digital Noise 







The problem from a digital humanities-
perspective with the newspaper digitization at the 
National Library of Sweden has been its recurrent 
focus on “the newspaper-page-as-image”—and 
too little focus on (more or less) correct textual 
output. 



– tack!
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