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I.



Ett bibliotek kan idag vara många saker – från 
folkbibliotek, till universitetbibliotek och 
nationalbibliotek; från legal e-bokscentral till 
illegal PDF-kollektion (á la bookzz.org).  

Bibliotek är en samling böcker (och andra 
medier) samt tillhörande personal på en fysisk 
plats – men också ett slags allestädes 
närvarande plattform i form av olika slags 
textuella och mediala dataflöden. 
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bok & skärm 
(fritid)        (arbete)









är ett bibliotek en institution  
– eller en funktion?















universitetsbibliotek som funktion – 
i dubbel bemärkelse



1. biblioteket som databas: 
e-access till artiklar





2. som aggregator med sikte på att 
styra medelstilldelning genom 
bibliometri





”KB har tidigare av regeringen fått i uppdrag 
att, i samverkan med Vetenskapsrådet, 
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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Svensk Biblioteksförening har exempelvis 
publicerat en liten skrift, Biblioteken och e-boken, i 
vilken man kan läsa att tillgången till e-böcker inte 
bara är en fråga om frihet för låntagare i valet av 
läsformat, den ”berör även bibl iotekens 
kärnuppdrag: att öka läsandet och tillhandahålla 
medborgarna fri tillgång till information”.  

I korthet bör det alltså vara möjligt för landets 
medborgare att precis som på ett vanligt bibliotek 
också fritt kunna låna e-böcker. Sammanfattnings-
vis vill Biblioteksföreningen se en ersättnings-
modell som gör det enklare för biblioteken att 
köpa e-böcker, där ”biblioteken är fria att själva 
bestämma över vad som ska köpas in och lånas 
ut”. Dessutom bör det upprättas en långsiktig 
modell som ”väger förlagens kommersiella 
intressen av nyutgiven litteratur mot bibliotekens 
uppdrag att fritt tillgängliggöra aktuell information 
och kunskap”.  









”Rädslan från förlag är förstås att e-utlåning ska 
kannibalisera på digital försäljning. I analog form 
går det därför an med bibliotek. Men inte i digital 
tappning. Frågan är synnerligen komplex och 
handlar i allra högsta grad om e-böckers 
immaterialitet. Det vill säga: varför ska man köpa 
och äga en bok l som man läser på en apparat som 
alltid är uppkopplad till nätet, om man då lika 
gärna kan låna en e-bok som att äga den om man 
önskar att läsa den.  

Jämför man exempelvis med hur musik numera 
konsumeras som strömmande medier i molnet så 
nns det allt färre incitament att äga musikfiler som 
alltid är tillgängliga genom till exempel Spotify. 
Den tidigare beskrivna trenden kring strömmande 
medier med förändrade konsumtionsbeteenden 
utgör just en rörelse bort från inköp och 
nedladdning av enskilda exemplar i riktning mot 
abonnemang och prenumerationsavgifter.” 















> 42 700 användare/nedladdningar sedan lansering 
31 maj 2016. 

> Cirka 1000 användare/dag på vardagar, ca 600 per 
dag på helger. 

> Användarna är inne i snitt 21 minuter per session i 
appen (dvs de läser verkligen.) 

> 83% återkommande användare. 

> 50% iPad, 20% iPhone, 30% Android.







Mikael Tuominen, samordnare för Bibblix: 

”Det finns jättestort intresse från kommuner runt om i 
landet att ansluta sig. Den stora knäckfrågan har hela tiden 
varit hur detta ska lösas både organisatoriskt/juridiskt och 
ekonomiskt. Vi har i tidigare utredningar tittat på t ex en 
modell med en förening, men nu pågår långt framskridna 
diskussioner med SKL där de ihop med Inera eventuellt kan 
gå in som huvudman för att göra en delning möjlig. I 
dagsläget är det Stockholm som äger appen, även om själva 
projektet har drivits tillsammans med hjälp av Malmö och 
Katrineholm.  

Om allt flyter på så är tanken att SKL ska kunna gå ut med 
ett erbjudande om att andra kommuner ska kunna ansluta 
sig vid årskiftet, men det är ännu en del frågor kvar att lösa, 
som t ex hur stor prislappen blir per kommun.”







”Sammanlagt ökade försäljning av allmänlitteratur hos 
återförsäljare av böcker, inklusive digitala abonnemangstjänster, 
med 1,6 procent räknat i ekonomiska termer. Om digitala 
abonnemangstjänster som t ex. BookBeat, Nextory och Storytel 
räknas bort, minskade dock den totala försäljningen via övriga 
kana le r ( f y s i sk bokhande l , dag l igva ruhande l och 
internetbokhandel/bokklubbar) med 2,0 procent. – Tack vare en 
stark tillväxt för digitala abonnemangstjänster växte marknaden 
som helhet. Det är glädjande men det är samtidigt viktigt att 
uppmärksamma att bokförsäljningen skulle ha minskat utan 
dessa nyare marknadsaktörer.”





”bokbranschens tillväxt drivs av 
abonnemangstjänster som Storytel 
som inte säljer böcker utan bara 
erbjuder ren läsning” 





”Storytel är ljudbokens variant av Spotify, och 
världens första tjänst för obegränsad läslyssning 
i mobilen.  

Storytels abonnentstock växte under 2016 med 
47% och hade i december 2016 360 200 
betalande kunder”



Storytel är ett företag som utgått från 
mobilanvändandet i utformandet av sin 
produkt/tjänst. De har insett hur den på ett 
fundamentalt sätt kommit att förändra sättet vi 
köper litteratur på (nästan 50 procent av alla 
bokköp sker online, och av dessa sker 25 
procent från en mobiltelefon).



Storytel ifrågasätter också den traditionella 
synen på såväl bok, bilbliotek som läsning – alla 
berättelser kan både läsas fram och lyssnas på, 
gärna växelvis.







Om moms för ljud- och e-böcker 
minskar från 25 % till 6 % är det 
sannolikt så att populariteten för 
den här typen av tjänster kommer 
att öka än mer – men hur går det då 
för biblioteken?
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2007: ”people want to own their music”
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Å den ena sidan kan man tänka sig att 
(folk)bibliotek framgent mest ägnar sig åt 
fysiska böcker.  

Men leder det inte då, å den andra sidan, att 
de blir alltmer digitalt akterseglade och 
riskerar att förlora sin samhälliga betydelse?



Lägger man snarare fokus på ökad digital 
tillgänglighet kan det potentiellt leda till 
andra paradoxer.



biblioteket som metafor – för 
att organisera information



från hantering av enskilda objekt/filer till 
”modulära bibliotek”







”I would like to offer these two models of 
the library as a fundamental division that 
organizes our understanding and use of 
digital media objects now and in the 
future.  

One model emphasizes the independence 
of the component elements; let us call this 
the accumulative library. The other makes 
those elements dependent on the larger 
library structure; let us call this the 
modular library. And when we refer to an 
e-book library, we are blurring these two 
ways of thinking about the library.”



modular library





modulärt bibliotek:  
en fil = ett bibliotek







Digitala medieobjekt finns alltså inte som 
enskilda filer – utan enbart som modulära 
bibliotek. 

Programvara (iPhoto & iTunes) behövs för  
att extrahera de enskilda medieobjekten. 



Kod håller såtillvida på att upphäva 
skillnaden mellan innehåll och form – 
det vill säga mellan digitalt objekt 
(bok ) , saml ing (b ib l io tek ) och 
programvara.



Böcker och text tar lite plats – så 
principiellt kunde man tänka sig en 
enda fil (ett bibliotek) som typ innehöll 
alla böcker som låntagare framöver 
kunde installera på sin dator.
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biblioteket som digitaliserat innehåll 
(en fil = ett bibliotek)



+



+



+ +



+ +

Dagens svällande kunskapsbanker av medialt innehåll 
åstadkommer en helt annan subjektsformering än tidigare. Det är 
en betydande förändring som skett på kort tid. Överflöd har 
ersatt brist – och människans potentiella bildningsgång är idag  
fundamentalt annorlunda när man surfar genom webbens 
dataströmmar av innehåll. 





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.



Oändliga 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 kulturkonservativ bemärkelse. 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. … 

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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