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Folkbibliotek & digitalisering 



I digitaliseringens ljus –  
vad är ett bibliotek?





















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



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. 







fysiskt & virtuellt



bok & skärm

fysiskt & virtuellt



bok & skärm

fysiskt & virtuellt

äga, låna & strömma
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är ett bibliotek en institution  
– eller en funktion?





gratis (skattefinansierat) innehåll



gratis (skattefinansierat) innehåll







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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bibliotek & (alltmer) 
kommersialiserat  digitalt innehåll























En av samtidens stora utmanigar är hur biblioteken ska förhålla 
sig till ”det digitala”.  

Om information, böcker och medier ska vara gratis att ”låna” så 
innebär det – om man hårddrar argumentet – att biblioteken blir 
ett slags legal Pirate Bay.  

Därtill underminerar de då möjligheterna att bygga en legal 
marknad för både e-böcker och strömmande medier. 

Biblioteksparadoxen



! ! !



... liten gruppövning (7-8 minuter) – 
diskutera i grupper om 3-4 studenter ...

> vad och var är ett bibliotek?

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

> kan ett digitalt bibliotek tillhandahålla fri information?



! ! !



”On the one hand information wants to 
be expensive, because it's so valuable. 
The right information in the right place 

just changes your life. On the other hand, 
information wants to be free, because the 
cost of getting it out is getting lower and 
lower all the time. So you have these two 

fighting against each other 

– Stewart Brand



”The Net interprets censorship as  
damage and routes around it” 

– John Gilmore



















 

http://b-ok.org/












E -bokmarknadens re l a t i on t i l l 
folkbibliotek är mycket komplex – och 
handlar om vilken slags relation som 
ska gälla mellan fritt utbud och 
kommersiell reglering.







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





data & pengar



nätlogik: först tillväxt av användare 
– därefter intäkter
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kulturutbudets kommersialisering



Om moms för ljud- och e-böcker 
minskar från 25 % till 6 % är det 
sannolikt att populariteten för den 
här typen av tjänster kommer att 
öka än mer – men hur går det då för 
biblioteken?





2007: ”people want to own their music”



Å den ena sidan kan man tänka sig att 
folkbibliotek 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 innehöll alla 
böcker som låntagare framöver kunde 
installera på sin dator.
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