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VAD ÄR EN LÄTTLÄST TEXT? 
FÖR VEM?

Åsa Wengelin, professor vid  
Göteborgs universitet, belyser frågor 
kring lättläst utifrån sin forskning om 

litteracitet med särskilt fokus på 
personer med olika typer av läs- 

och skrivsvårigheter.

ÅRETS SKOLBIBLIOTEK 2020
Vi delar ut pris och vinnarna  

kommer att berätta om sitt arbete 
kring läsning. 

Moderator: Jenny Nilsson
Sänds på Bokmässans bildningshubb

Torsdag den 24 september
Kl 11.30 – 12.00

SKOLBIBLIOTEKARIEN 
– ELEVENS GUIDE 

I BOKSKOGEN
Så kan skolbibliotekarien vägleda 

genom bokskogens slingrande 
stigar fram till rätt bok för 

rätt elev.

Thord Eriksson 
Chefredaktör

FRÅN OCH MED NU ges Biblioteksbladet ut  
på papper fyra gånger per år. Varje 
nummer kommer helt och hållet att kretsa 
kring ett utvalt tema, viktiga ledord är 
fördjupning och perspektiv. 

Den här gången handlar det om 
digitalisering av biblioteksresurser,  
i nästa nummer som kommer i slutet  
av november ägnar vi oss åt något helt 
annat.

Samtidigt är det premiär för vår  
nya webbplats som har gjorts om från 
grunden. Även där finns det fördjupning, 
men framför allt daglig nyhetsbevakning 
och debatt. Och medan papperstidningens 
publiceringstakt minskar, så ökar den på 
nätet.

VARJE TISDAG kommer dessutom vårt 
nyhetsbrev. Den som prenumererar får 
tidig tillgång till tidigare opublicerade 
nyheter och länkar till veckans viktigaste 
artiklar på Biblioteksbladet.se. 

Att följa nyhetsbrevet är ett bra sätt 
att hålla koll på vad som händer i biblio-

Biblioteksbladet har funnits
sedan 1916 och att handskas
med en 104-åring kräver förstås
varsamhet och eftertanke. I snart
ett år har vi funderat och jobbat.
Det här numret av tidningen är
en del av resultatet. 

tekssfären. Om du inte redan är  
mottagare kan du gå in och registrera  
dig på Biblioteksbladet.se.

OCH TILL SIST: du behövs! 
Vi vill veta vad du tycker om det vi  

gör – och om det vi inte gör. 
Vad borde vi skriva om? 
Tipsa om fenomen att uppmärk-

samma, personer som gör bra saker, 
viktiga initiativ att belysa, oegentligheter 
att dra fram i ljuset. 

Ingen tidning klarar sig i längden 
utan sina läsare. Så kontakta redaktionen 
på bbl@a4.se.

Tack!
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När pandemin 
bröt ut var det lätt 

för Kungliga 
biblioteket att 

göra kunskaps-
arvet tillgängligt. 

Så varför inte 
annars? 

"Nöd-
lägesbibliotek" 

kan innebära 
slutet för 
Internet 
archive. 

Norges nationalbibliotekarie 
är ingen digital predikant.

Hon ser 
viktig roll för 
biblio teken 
när Sverige 
startar  
om efter 
pandemin.

24

3031 0083

Littbus. Design Börge LindauUnique Library Furniture
www.hyllteknik.se

1010

40Jonas Andersson 
Schwarz vill se 
samarbete mellan 
bibliotek och public 
service-bolagen.
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MARIELOUISE SAMUELSSON var länge anställd på 
Svenska Dagbladets kulturredaktion där hon främst 
skrev om kultur och media. 

Som frilans är hon numer specialiserad på hög-
skole- och forskningspolitik. Hon medarbetar annars 
främst i tidningen Universitetsläraren där hon bland 
annat skriver om frågor som rör lärosätenas bibliotek 
samt om Kungliga biblioteket.

I det här numret av Biblioteksbladet har hon skrivit 
huvudreportaget om KB och digitaliseringen av det 
svenska kunskapsarvet. 

Hennes intryck är att nationalbiblioteket har styrts 
av dubbla kulturer:

En som i mycket hög grad präglats av stor respekt 
för forskningsfrågor och nationalbibliotekets historia. 

Och en annan som i betydligt lägre grad präglats 
av detta. 

BBL

MarieLouise 
Samuelsson, 
reporter
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Digitaliserat 
kunskapsarv.
Varför går det 

så trögt?   

D en främsta anledningen till 
att Kungliga biblioteket i 
våras öppnade sitt digitala 
arkiv med svenska dagstid-
ningar var att underlätta för 

hem arbetande forskare och studenter. Men 
i ett slag blev det också möjligt för vem som 
helst med nätuppkoppling att nå databasen. 

Plötsligt verkade det som att KB fanns  
i nästan allas blickfång. Flödet på Facebook 
fylldes av skärmklipp med skärvor av 
vänners svunna liv: en fotbollscup på 
70-talet, en skidtävling, föräldrarnas 
bröllopsannons. Tack vare den lättillgäng-
liga tjänsten var det en god vän som till och 
med hittade en tidigare okänd släktgren.

Arkivet hade plötsligt nio gånger fler 
besökare än vanligt.

ERIK FICHTELIUS som ledde arbetet med  
den nationella biblioteksstrategin, utbrast 
entusiastiskt  (också på Facebook) att 
pandemin gjorde det möjligt att steg för 
steg genom föra förslagen i betänkandet 
Demokratins skattkammare. Biblioteket i 
skyn, som också var titeln på delrapporten 
om digitalisering, var ett steg närmare 
förverkligande.

Men sedan stängdes arkivet igen och 
även om världen inte blir märkbart sämre 
av att folk inte längre kan leta rätt på gamla 
notiser om juniormatcher i bandy, känns 
det som att tiden skruvats tillbaka.

Kvar dröjer en spontan undran:
Om det nu var möjligt att öppna 

tillfälligt – varför är det då så svårt att 
skapa permanent digital tillgång till 
kunskapsarvet? 

Det är med avstamp i den frågan som 
det här numret av Biblioteksbladet har 
kommit till.

MarieLouise Samuelssons reportage på 
de följande tolv sidorna handlar om just 

tidningsarkivet och KB och ger svar som 
bland annat handlar om politik, teknik, 
säkerhet och om en särpräglad intern 
kultur på vårt nationalbibliotek.

I essän på sidorna 34–39 tillför  
universitetsbibliotekarierna Peter Sjökvist 
och Sebastian Cöllen fler aspekter som 
komplicerar bilden av digital tillgång. 

En av deras slutsatser är att senfärdig-
heten kan vara till fördel – om bara Sverige 
lär av andras erfarenheter och misstag. 

ANDRA LÄNDER som har kommit betydligt 
längre än Sverige har valt olika sätt att 
göra kunskapsarvet tillgängligt. Den 
gemensamma nämnaren är en beslut-
samhet som hittills inte tagit sig tydliga 
uttryck här. 

Kontrasten blir inte minst skarp när 
man ser vad Norge åstadkommer. Läxan 
därifrån talar om radikala politiska beslut, 
pengar och en vilja från bibliotek, stat och 
upphovsrättsorganisationer att förhandla 
fram bra avtal. 

För att göra digitaliseringen relevant 
är det dessutom nödvändigt att låta volym 
gå före kvalitet, enligt den norska national-
bibliotekarien Aslak Sira Myhre som är 
intervjuad på sidorna 24–29. Det är en 
princip han inte tror att kollegerna  
i Sverige riktigt står ut med. 

När han säger så är det antagligen 
mest en retsam provokation. Eller så  
är han faktiskt något viktigt på spåren  
när han antyder att en del av problemet 
finns i Humlegården i Stockholm.

Thord Eriksson 
Chefredaktör





Det gick snabbt i våras när Kungliga biblioteket öppnade sin databas med 
dagstidningar. Annars är Sverige långsamt med att göra biblioteksresurser 
tillgängliga för alla. Förklaringen handlar om politik – men inte bara om det. 

TEXT MARIELOUISE SAMUELSSON     ILLUSTRATION SAGA BERGEBO

Visionen som blev verklighet 
– men bara ett litet tag
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n tillfällig lösning i ett 
nödläge eller ett 
avgörande steg på 
vägen framåt mot att 
på allvar tillgänglig-
göra det digitaliserade 
kulturarvet? 

Det vi säkert vet  
är att öppnandet av 
Kungliga bibliotekets 
tidningsdatabas  
i början av april blev en 
framgång med besöks-

rekord, en ökning med 900 procent. 
Öppnandet fick genomslag i medierna, 

KB fick mycket beröm för att man skapade 
ett tillfälligt fönster av tillgänglighet under 
coronapandemins första månader.

Initiativet togs när konsekvenserna av 
pandemin sjunkit in och begreppet ”från 
en dag till en annan” blivit bokstavligt 
relevant, som när universitet och högskolor 
övergick till distansundervisning och de 
flesta av deras bibliotek stängde och inte 
längre kunde besökas. 

I EFTERHAND ÄR DET ingen som minns vem 
eller vilka som kom på idén, att KB i det 
uppkomna läget skulle ge alla tillgång  
till databasen Svenska Dagstidningar.

Lars Ilshammar, biträdande riks-
bibliotekarie, talar om ett spontant förslag, 

att flera samtidigt tänkte ungefär samma 
tanke.

Inte bara forskare utan också släkt-
forskare och en bredare allmänhet skulle 
således fritt kunna läsa svenska dagstid-
ningar, inte jämförbart med prenumera-
tioner, utan med fyra månaders embargo.

Och det gick snabbt från den spontana 
idén till öppnandet av databasen, en 
förutsättning var att frågan om ersättning 
till upphovsrättsinnehavarna löstes.

TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV tidningar kräver 
givetvis upphovsrättsavtal och det är 
Bonus Copyright Access som sluter avtalen 
för 14 bransch- och intresseorganisationer 
inom områden som litteratur, press och 
bild. 

– Vi kontaktade Bonus Copyright 
Access som var väldigt förstående, för-
handlingen var klar på två dagar, säger 
Lars Ilshammar.

Avtalet skrevs under den sjunde april 
och utformades som ett tillägg till det 
huvudavtal som tecknades så sent som i 
slutet av förra året och som gäller till och 
med december 2022.

Nina Wadensjö, vd för Bonus Copy-
right Access, bekräftar att det gick snabbt 
och var oproblematiskt att få till tilläggs-
avtalet. 

– Ersättningsfrågan blev aldrig något 
problem under förhandlingen om nöd-
avtalet. Det var oerhört angeläget  
också från tidningsbranschens sida att 
forskarnas arbete skulle kunna fortsätta.

Så långt verkade alla berörda nöjda. 
De allra första dagarna märktes en del 

tekniskt krångel, vilket enligt Lars  
Ilshammar snabbt kunde åtgärdas då det 
berodde på den anstormning av användare 
som KB inte riktigt räknat med. 

KB kunde snart notera 20 000 besökare 
per dygn och i sociala medier skrev Erik 
Fichtelius, som ledde arbetet med den 
nationella biblioteksstrategin, att det var 
”häftigt att Corona gör det möjligt att steg 
för steg genomföra förslagen i strategin”. 

I strategin förordas rejäla kliv, att 
Sverige under en tioårsperiod bör digitali-
sera ”det mesta som har getts ut i Sverige” 
och att ”mänsklighetens samlade vetande 
behöver vara tillgängligt, öppet och 
bearbetningsbart via gemensamma 
digitala tjänster”. 

Men oavsett om tillgången till tid-
ningsdatabasen kunde ses som ett steg mot 
att genomföra storslagna ambitioner kring 
digital tillgänglighet så var det, helt enligt 
avtal, en tillfällig lösning, ett undantags-
tillstånd med anledning av ett pandemi-
utbrott.  

TIDNINGSDATABASEN öppnades först mellan 
8 april och 30 april, i avtalet fanns möjlig-
het till en månads förlängning vilket också 
skedde och tjänsten höll öppet till och med 
maj månad. 

Ersättningen som KB betalade till 
Bonus Copyright Access var 80 000 kronor 
per månad.

I entusiasmen över att Svenska  
Dagstidningar blivit tillgänglig hade dock 
inte alla användare noterat att detta 
faktiskt var något tidsbegränsat. I Helsing-
borgs Dagblad den 10 juni hette det att 
tidningsdatabasen ”plötsligt” stängdes  
för allmänheten, HD intervjuade Erland 
Ringborg, ordförande i Sveriges släkt-
forskarförbund, som var besviken och  
ville att databasen skulle öppnas igen.

Och även om det tillfälliga avtalet 
mellan KB och Bonus Copyright Access var 
en framgång och en framåtrörelse relate-

E

» Ersättningsfrågan blev 
aldrig något problem 
under förhandlingen 
om nödavtalet.« 

rat till digitalisering och tillgänglig-
görande av kulturarvet, blev det samtidigt 
en påminnelse om hinder och svårigheter, 
som tekniska lösningar och otillräckliga 
ekonomiska förutsättningar. 

KB hade visserligen hoppats kunna 
förlänga avtalet med ytterligare någon 
månad eller rent av över hela sommaren.

– Men vi hade troligen inte kunnat 
fortsätta längre utan ytterligare resurser, 
eftersom tjänsten måste uppgraderas  
då tidningsdatabasen i grunden inte är 
byggd för massanvändning, säger Lars 
Ilshammar. 
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Nina Wadensjö,  
vd för Bonus  
Copyright Access.
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Där finns också säkerhetsaspekter som 
KB måste lösa på sikt, som hur tillgänglig-
heten till tidningsdatabasen förhåller sig 
till dataskyddsförordningen (GDPR), där 
individens ”rätt att bli glömd” (av sök-
motorer) ingår som en av flera grund-
läggande rättigheter.

KB:s ledning är i alla fall inställd på att 
gå vidare och se över sådana aspekter. Till 
hösten påbörjas en förstudie och vad som 
händer därefter beror på vilka ”signaler” 
KB får från sina uppdragsgivare, det vill 
säga från regeringen.  

– KB har helt enkelt inte de ekonomis-
ka musklerna, vi behöver ytterligare 
resurser, säger Lars Ilshammar. 

Öppnandet av tidningsdatabasen 
aktualiserar KB:s muskelsvaghet i förhål-
lande till sitt uppdrag och till omvärldens 
förväntningar, vilket sannerligen inte är 
något nytt.

INFÖR ATT GUNNAR SAHLIN, riksbiblioteka-
rie mellan 2003 och 2012, skulle lämna sin 
post talade han i en intervju i Biblioteks-
bladet (nummer 10/2011) bland annat om 
KB:s eftersläpande digitalisering av 
tidningar och böcker och om behovet av att 
lösa ”tillhandahållandefrågan av det 
digitala materialet”, ”för att göra materialet 
tillgängligt men också för att visa på de 
positiva effekterna av digitaliseringen”.

Som en viktig förklaring till efter-
släpningen och till att inte mer hade hänt 
under hans tid som KB-chef, talade  
Gunnar Sahlin om politikernas ointresse: 

”Jag har inte träffat någon politiker 
som verkligen kan den frågan. De pratar 
visserligen gärna om ’digitalisering’, men 
det är oklart om de verkligen förstår 
skillnaden på digital kommunikation och 
digitalt material.”

Man kan lätt förledas att associera 
digitalisering och digital tillgänglighet till 
något som sker i hög hastighet. Men nästan 
tio år har gått sedan Gunnar Sahlin 
beklagade sig över politikers ointresse och 
så pass lite har hänt att KB:s nuvarande 
ledning i januari i år kände sig manad att 
ta initiativ till en ”avsiktsförklaring”. 

Det förekommer att myndigheter 
levererar avsiktsförklaringar men det är 
sannolikt ganska sällsynt – för att inte 
säga djärvt – när det görs för att berätta att 
man avser att genomföra uppdrag som 
myndigheten redan har eller åtminstone 
uppfattar att man har.

Avsiktsförklaringen kan därför, 
drastiskt uttryckt, läsas som ett rop på 
hjälp för att få stöd och ekonomiska 
förutsättningar att genomföra uppdragen. 

I AVSIKTSFÖRKLARINGEN som KB gjorde 
tillsammans med de fem universitetsbibli-
oteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå 
och Uppsala, heter det att man ”har för 
avsikt att med gemensamma insatser 
digitalisera och tillgängliggöra det samlade 
svenska trycket. Så mycket material som 
möjligt ska tillgängliggöras enkelt och helt 
fritt eller till lägsta möjliga kostnad.”

Parterna skriver vidare att de är 
medvetna om att ”ett långsiktigt arbete 
krävs för att uppnå det ambitiösa målet med 

» KB har helt enkelt inte de 
ekonomiska musklerna,  
vi behöver ytterligare  
resurser.« 
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Lars Ilshammar,  
biträdande  
riksbibliotekarie.
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Matilda Ernkrans (S), 
minister för högre ut-
bildning och forskning.

”det digitaliserade svenska trycket”. Kom-
petens och teknik finns, men samordningen 
behöver ökas. Tillräckliga ekonomiska 
resurser för massdigitalisering saknas 
också i dagsläget, men behovet har upp-
repade gånger klargjorts för forsknings-
finansiärer och politiska beslutsfattare.” 

Det kan alltså sammanfattas med att 
KB-ledningen 2020 kämpar för att få 
politikerna att lyssna bättre och att svara 
– alltså precis som som Gunnar Sahlin. 
Helst med signaler om tillräckliga ekono-
miska resurser samt lite mer än det 
retoriska intresse som politiker gärna 
visar.

Regeringar, oavsett vilka partier som 
ingår, tenderar att vara entusiastiska 
rörande digitalisering, tillgänglighet och 
kulturarv, men i den ekonomiska prakti-
ken råder på sin höjd ett slags välvillig 
likgiltighet medan beskeden om KB:s 
verksamhet och uppdrag inte är glasklara.

TILL SAKEN HÖR ATT KB lyder under två 
departement, utbildningsdepartementet 
och kulturdepartementet, vilket under 
nuvarande regering dessutom innebär  
att två partier (Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet) styr, med skilda förväntning-
ar på KB:s uppdrag. 

Å ena sidan är KB ett forsknings-
bibliotek (utbildningsdepartementet),  
å andra sidan har KB enligt den nya 
bibliotekslagen (från kulturdepartementet) 
uppdrag att ha ”en nationell överblick  
över och främja samverkan inom det 
allmänna biblioteksväsendet”.

Ansvariga statsråd ska för all del inte 
lägga sig i detaljer, som KB:s nu aktualise-
rade behov av resurser för fortsatt utökad 
tillgänglighet till tidningsdatabasen. Men 
politiker borde rimligen vara intresserade 

av KB:s uppseendeväckande avsikts-
förklaring, där det framgår att national-
biblioteket inte har råd att göra det som 
många säkert tror att de redan gör?

JAG BER DÄRFÖR att få en kommentar från 
Matilda Ernkrans, socialdemokratisk 
minister för högre utbildning och forsk-
ning, gällande avsiktsförklaringen och om 
ytterligare resurser är att vänta. En 
planerad telefonintervju ställs in – sådant 
inträffar i pandemitider. 

Istället svarar ministern via mejl:
”Det är inom ramen för sitt grund-

läggande uppdrag som myndigheten på eget 
initiativ har valt att göra en överenskom-
melse/avsiktsförklaring med andra aktörer 
för att digitalisera allt tryckt material.  
Jag ser positivt på avsiktsförklaringen. 

Digitalisering av det gemensamma 
kulturarvet är en stor och viktig fråga, och 
det finns stora behov av att digitalisera 
material som i dag finns vid kulturarvs-
institutionernas arkiv, samlingar och 
bibliotek. Det här arbetet blir bättre genom 
samarbete, och det är bra att man gemen-
samt tar tillvara på den kompetens och 
teknik som redan idag finns på biblioteken.

Jag vill understryka behovet av helhets-
syn när det gäller frågor om bevarande och 
tillgängliggörande av data, inklusive 
kulturarvsdata. Samarbete och erfarenhets-
utbyte mellan ministrar och departement 
och även mellan aktörer och sektorer är en 
förutsättning för detta.”

Det får nog ses som ett mångordigt 
sätt att tala om att KB inte kan räkna med 
mer pengar, några signaler om ytterligare 
resurser för att utveckla sådant som 
tillgänglighet till tidningsdatabasen är 
knappast att vänta. Snarare signalerar 
kommentaren från utbildningsdeparte-
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mentet att man noterar och uppskattar  
att KB tillsammans med de andra univer-
sitetsbiblioteken tar egna initiativ men  
att det får finansieras genom befintliga 
anslag. 

ÄR DET DÅ BARA politikernas ”fel” om KB 
inte har tillräckliga resurser? Knappast. 

Till historien hör att nationalbiblio-
teksledningarna under åren varit pigga på 
att lobba för att få nya uppdrag, innan man 
försäkrat sig om finansiering till de 
uppdrag KB redan har. Bland annat var 
riksbibliotekarie Gunnar Sahlin angelägen 
om att KB skulle få ansvar för samordning 
och utveckling av hela den svenska biblio-
tekssektorn (vilket man fick 2011) utan att 
på skarpen äska de ytterligare medel som 
krävdes. 

Och hans efterträdare Gunilla  
Herdenberg, blev till och med uppläxad av 
utbildningsdepartementet som menade att 
KB i huvudsak är ett forskningsbibliotek 
och med tanke på sina begränsade resurser 
inte borde ta på sig en alltför stor roll när 
det gällde att stötta utvecklingen av hela 
biblioteksväsendet.

Vad en myndighet gör eller inte gör är 
också en fråga om den interna verksam-
heten och kompetensen. Det har regel-
bundet uttryckts missnöje från exempelvis 
andra universitetsbibliotek om KB:s 
prioriteringar. 

Jonas Nordin, professor i bok- och 
bibliotekshistoria vid Lunds universitet 
som mellan 2007 och 2018 var anställd  
vid KB, har tidigare riktat kritik mot 
brister i bibliotekets styrning. Men idag  
ser han försiktigt positivt på utvecklingen 
och framhåller den tillfälliga öppningen  
av tidningsdatabasen som betydelsefull. 

– Det är en jättebra provperiod, helt  

i linje med ambitionen i avsiktsförklaring-
en, ett reklamfönster, ett utmärkt tillfälle 
för KB att visa god vilja. 

Han menar vidare att KB på ett 
problematiskt vis annars har anpassat sig 
till vad man tror att politiker vill.

– Men politiker har ju oftast ingen 
egen uppfattning, de måste få veta, KB 
måste därför tydligt peka ut vad som 
behöver göras.

När det kommer till de tekniska 
lösningarna generellt menar Jonas Nordin 
att KB måste ”ut på den allmänna mark-

» Politiker har ju oftast ingen 
egen uppfattning, de måste 
få veta, KB måste därför 
tydligt peka ut vad som  
behöver göras.« 

O rganiskt och utan särskild 
styrning har de digitala 
biblioteks tjänsterna vuxit 
fram i Sverige. 

Det anser Jesper Klein, 
huvudförfattare till delrapporten 
Biblioteket i skyn i förslaget till en 
nationell biblioteksstrategi. Han 
är tidigare avdelningschef vid 
Myndigheten för tillgängliga 
medier och numera projekt-
ledare för Världens bibliotek 
samt konsult vid företaget Crio.

Rapporten innehåller bland 
annat jämförelser med andra länders 
tillgängliggörande av kulturarvet. Det 
framgår i rapportens detaljerade statistik 
att Sverige ligger långt efter Norge, Frank-
rike, Nederländerna och Danmark när det 
gäller antalet böcker, tidningar och tid-
skrifter som har digitaliserats och till-
gängliggjorts (se sidan 22–23).

DETTA ÄR, enligt Jesper Klein, ett resultat 
av de andra ländernas mångåriga strate-
giska arbete på kultur- och forskningsom-
rådet. Han nämner miljardsatsningen som 
kom i gång i Frankrike på 90-talet och som 
resulterade i tjänsten Gallica samt den 
tillhörande datatjänsten data.bnf.fr. 

I Nederländerna är styrningen av 
bibliotekens tjänster kring e- och ljudböck-
er till stora delar statlig, medan Danmarks 
modell bygger på kommunkonsortiet 
eReolen.

– En iakttagelse jag också gjort är att 
nationalbiblioteket i Nederländerna fått 
med sig upphovsrättsinne havarna vilket 
innebär att deras ersättningar är ”billiga-
re” (för biblioteken) när det gäller tillgäng-

liggörandet av kunskapsarvet, 
jämfört med i Sverige.

ETT BETYDLIGT MER omfattande 
problem för svenska bibliotek 
och inte minst KB, är att land-

skapet av digitala biblioteks-
tjänster är splittrat och svårstyrt, 

enligt Jesper Klein. Detta inverkar 
negativt på tillgängligheten.

– Tjänster som skulle kunna erbjudas 
nationellt finns på lokal eller regional nivå, 
utan samordning. Den brokiga skaran av 
aktörer i Bibliotekssverige borde kunna 
omvandlas till en enda sammanhållande 
enhet, tillgängliggörande behöver en större 
nationell infrastruktur. 

– KB:s tidningsarkiv är unikt, om  
man sammanför det till en enda nationell 
tjänst får man stordriftsfördelar. KB är en 
viktig kulturarvsmiljö, men corona har 
tydligt visat på sårbarheten i fysiska 
samlingar.

Efterlyser nationell 
infrastruktur
TEXT MARIELOUISE SAMUELSSON
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naden” och släppa sargen när det gäller att 
själva behålla kontrollen över utvecklings-
möjligheterna.

– Umeå universitetsbibliotek använder 
en licensierad programvara, det finns 
fungerande lösningar som bygger på öppen 
källkod. I andra länder i västvärlden 
använder man konsortier, man tar  
befintlig programvara och anpassar  
efter lokala förhållanden, så skulle också 
KB kunna göra.

I SAMMANHANGET nationalbibliotek, 
digitalisering och tillgänglighet dyker 
Norge alltid upp som förebildligt exempel. 
Där har man digitaliserat hela det tryckta 
kulturarvet och skapat en nationell avtals-
licens.

– Det brukar förklaras med oljepeng-
arna, men det stämmer inte, så mycket 
kostar det inte. Däremot finns det i Norge 
något som är mer värdefullt, nämligen ett 
intresse för kulturarvet som inte bara är 
retoriskt, säger Jonas Nordin.

LÅT OSS AVSLUTNINGSVIS återvända till 
tidningsdatabasen och utsikterna att den 
återigen ska öppnas: 

Från KB:s sida är man inriktad på 
fortsatta diskussioner med Bonus Copy-
right Access och ledningen lär bli upp-
vaktad av den aktiva gruppen släkt-
forskare. Släktforskarbasen Erland 
Ringborg, som trodde att tidningarna 
skulle vara tillgängliga ”så länge Corona-
pandemin varade”, är beredd att lobba för 
saken och är optimistisk om att hitta en 
modell som håller oavsett pandemin. 

– Jag förstår så väl intresset från 
släktforskarna, men det är en komplicerad 
fråga. Men redan enligt det ordinarie 
avtalet, är det möjligt för vem som vill att 

 Kungliga Biblioteket, KB, är en statlig myndighet med uppgift att, som 
det formuleras på hemsidan, ”samla in, bevara och tillgängliggöra allt 
som ges ut i Sverige – från handskrifter, böcker och tidningar till musik, 
tv-program och bilder. 
 I KB:s instruktion, andra paragrafen, heter det att ”myndigheten ska 
samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material 
som behövs för att fullgöra myndighetens uppgifter”.
 KB:s tidningsdatabas Svenska Dagstidningar innehåller drygt  
27 miljoner digitaliserade sidor, från 1600-talet och fram till början av 
2020. I tjänsten finns hela utgivningen av Aftonbladet, Dagens Industri, 
Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Dessutom ytterligare 
cirka 900 tidningstitlar som digitaliserats av KB.
 På KB finns sammanlagt cirka 130 miljoner tidningssidor från cirka  
2 600 tidningstitlar. Här finns de tidningar som fortfarande ges ut, men 
också sedan länge nedlagda tidningar som Cimbrishamnsbladet och 
Åmåls weckoblad.
 De flesta tidningarna måste läsas på plats i Humlegården i Stockholm. 
Tidningarna finns på mikrofilm eller i digital form. 
 Tidningar som är äldre än 115 år kan laddas ned, eftersom de inte längre 
är skyddade av upphovsrätt. 
De dagstidningar som inte finns digitalt eller på mikrofilm får läsas i sin 
ursprungliga pappersform. Tidningar som trycktes fram till 1850 finns på 
KB i Humlegården. De tidningar som trycktes mellan 1851 och 1978 finns  
i Statens biblioteksdepå utanför Bålsta. 

Det här är KB:s uppdrag 
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logga in från de bibliotek som anslutit sig, 
säger Nina Wadensjö som ser fram emot 
fortsatta samtal med KB. 

Oavsett aldrig så konstruktiva avtal 
om upphovsrätt och de komplicerade 
juridiska och tekniska aspekterna, återstår 
att se hur KB ska ta verkligt avgörande steg 
framåt och tillsammans med de fem 
universitetsbiblioteken realisera sin 
avsiktsförklaring gällande digitalisering 
och tillgängliggörande.
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Andra länder gör sitt 
kunskapsarv tillgängligt 
för alla digitalt. Sverige 
ligger efter.

En värld med vetandet  
inom räckhåll

Källor: Kungliga biblioteket, Koninklijke bibliotheek (N
ederländerna), N

ationalbiblioteket (Finland), Bibliothèque 
N

ationale de France, D
PLA

 (U
SA

), N
asjonalbiblioteket (N

orge), rapporten Biblioteket i skyn.

1. Nederländerna
Delpher | delpher.nl
 Ett samarbete mellan det nederländska 
nationalbiblioteket Koninklijke bibliotheek och 
universitetsvärlden. Nederländerna saknar 
pliktlagstiftning och samlingen är istället 
byggd genom samverkan, avtal och dona-
tioner. Delpher, som är koncentrerat kring 
det skrivna ordet, rymmer cirka 18 miljoner 
tidningssidor, 650 000 böcker, 10,5 miljoner 
tidskriftssidor och mer än 900 000 böcker.  
En procent av beståndet är av rättighetsskäl 
endast tillgängligt på plats i bibliotekets 
lokaler i Haag. Totalt innehåller arkivet nästan 
123 miljoner sidor.

2. Finland 
Finna | finna.fi
 Nationalbiblioteket utvecklar och förvaltar 
det nationella digitala biblioteket Finna.fi som 
fungerar som en paraplytjänst för hela arkiv-, 
bibliotek- och museisektorn. Varje halvtimme 

hämtar tjänsten metadata och webbadresser 
hos de 11 arkiv, 73 bibliotek och 60 museer 
som är anslutna. 

Målet är att Finna.fi ska ersätta de 
enskilda kulturarvsinstitutionernas gränssnitt 
mot sina användare. Databasen innehåller 
närmare 17 miljoner poster varav cirka 2,2 
miljoner är tillgängliga online.

3. Frankrike
Gallica | gallica.bnf.fr
 Bibliothèque Nationale de France har en 
digital strategi som går ut på att skapa nya 
vägar till kulturupplevelser för alla. Det digita-

la nationalbiblioteket Gallica, som etablera-
des redan 1997, omfattar bland annat cirka 
700 000 böcker, 4,4 miljoner tidningar och  
1,5 miljoner bilder. Totalt är närmare  
7 miljoner dokument tillgängliga online.

4. USA
Digital Public Library of America  | dp.la
 Lanserades 2013 och ger idag tillgång till 
mer än 40 miljoner bilder, texter, video- och 
ljudupptagningar och andra medier från fler 
än 4 000 bibliotek och kulturarvsinstitutio-
ner. Den parallella e-boksportalen Open 
Bookshelf erbjuder fri tillgång till drygt 7 000 

e-böcker – vid slutet av det här året beräknas 
antalet ha stigit till cirka 10 000 titlar. DPLA 
producerar även eget material och har publi-
cerat e-bokversioner av Mueller-rapporten 
och underlaget för riksrättsprocessen mot 
president Donald Trump.

5. Norge
Nettbiblioteket | nb.no
 Ledande i Skandinavien inom digitalt 
tillgängliggörande. Om fem-tio år har det 
norska nationalbibliotekets hela samling 
skannats in och gjorts tillgänglig via webb-
platsen nb.no, enligt nationalbibliotekarie 

Aslak Sira Myhre – se intervju på nästa 
uppslag. Så gott som alla böcker  
i samlingen är digitaliserade och tillgängliga 
via nätet tack vare en licens som slutits 
genom det så kallade bokhylla-avtalet. 
Bara i år har en halv miljon bilder lagts upp 
i data basen, antalet tidskrifter som förra 
sommaren uppgick till 10 000 är nu uppe  
i drygt 60 000 och landets insamlade film- 
och tv-material kommer att vara tillgängligt 
om något år eller två. Vid nationalbibliote-
kets digitaliseringscenter i Mo i Rana jobbar 
närmare 150 personer varav 70 tjänster är 
nytillsatta.

6. Sverige
 Cirka 27 av cirka 130 miljoner tidningssidor 
är digitaliserade. I Svensk mediedatabas finns 
över tio miljoner timmar audiovisuellt material, 
som av rättighetsskäl dock bara är tillgängligt 
på plats i Humlegården i Stockholm. När det 
gäller böcker, broschyrer, tidskrifter, reklam-
blad, menyer, bildsamlingar, personarkiv, 
audiovisuellt osv är det mesta ogjort. I början 
av året undertecknade KB och universitets-
biblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm 
och Umeå en avsiktsförklaring om att göra 
hela den svenska tryckproduktionen från 
1400- talet fram till i dag digitalt tillgänglig.

4. USA4. USA

4040
miljonermiljoner digitaliserade  digitaliserade 
bilder, texter, video- och bilder, texter, video- och 
ljudupptagningar och ljudupptagningar och 
andra medier från fler än andra medier från fler än 
4 000 bibliotek och kultur-4 000 bibliotek och kultur-
arvsinstitutioner.arvsinstitutioner.

2. Finland2. Finland

1717
miljoner poster miljoner poster 
i den digitala i den digitala 
samlingen.samlingen.

6. Sverige6. Sverige

2727
miljoner tidningssidor miljoner tidningssidor 
är digitaliserade.är digitaliserade.

1. Nederländerna1. Nederländerna

123123
miljoner sidor i den miljoner sidor i den 
digitala samlingen. digitala samlingen. 

5. Norge5. Norge

60 00060 000
tidskrifter i den digitala samlingen.tidskrifter i den digitala samlingen.

3. Frankrike

4,,4
miljoner tidningar  miljoner tidningar  
i den digitala samlingen.i den digitala samlingen.

TEXT THORD ERIKSSON
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Globalt ligger Norge i täten när det gäller digitala 
biblioteksresurser. Men national bibliotekarien 
Aslak Sira Myhre avfärdar varje tanke på att allt 
ska vara obegränsat och gratis. ”Det är helt fel.”

» Farligt att tro att man  
kan ersätta folkbiblioteken 
med något digitalt«

TEXT THORD ERIKSSON      
BILD CHRIS MALUSZYNSKI 
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i kontorsrummet ovanför entrén till biblioteket på Solli 
Plass i centrala Oslo och demonstrerar: 

Böcker: 532 000 träffar. Det är alla böcker i 
Nasjonal bibliotekets samling fram till idag, varav  
de som gavs ut före 2000–385 000 stycken – är fritt 
tillgängliga medan övriga kan nås från bibliotek.

Tidningar: 2,8 miljoner stycken, den senast 
digitaliserade utgåvan är utgiven den 22 juli, två dagar 
innan intervjun görs. 

Och så vidare.
– Om fem-tio år har vi tagit praktiskt taget allt.
Förra hösten höjdes anslaget så att personal-

styrkan vid digitaliseringscentret i Mo i Rana i Nord-
norge kunde fördubblas.

– Vi kommer att blottlägga hela samlingen, när det 
är gjort så är det detta som är redskapet. 

Men om samlingen ska vara relevant måste hela 
digitaliseras, det är nödvändigt att tänka volym, säger 
Aslak Sira Myhre.

– Det största hindret för volymtänkande är att 
man väljer ut material efter en hierarki eller efter ett 
professionellt akademiskt tankesätt. Folk var rasande 
när vi tog Hallbing (norrmannen Kjell Hallbing som på 
60- och 70-talet skrev westernromaner under pseudo-
nymen Louis Masterson, förf anm) före Hamsun. För 
kan man verkligen ta kiosklitteratur innan man tar 
den viktiga litteraturen? 

Under våren var norska bibliotek stängda på 
grund av pandemin. Nettbiblioteket slog trafikrekord 
med över 2,5 miljoner användare som öppnade 800 000 
böcker och läste över en miljon tidningar – en  
bekräftelse på det riktiga i att göra samlingen  
åtkomlig digitalt, menar Aslak Sira Myhre.

– Det som skedde i Norge och ingen annanstans, 
möjligen med undantag för Färöarna och Island, var 
att när corona kom och biblioteken stängde, så hade vi 
ett komplett digitalt bibliotek med allt material som 
står ute i de fysiska biblioteken; alla böcker utan 
undantag och en stor del av tidskrifterna.

TACK VARE EN uppgörelse med norska förläggare  
var tillgången till det pliktlevererade materialet helt 
fritt fram till sista juni. Normalt finns det en spärr  
för litteratur utgiven efter år 2000 och frågan är nu om 
det går att hitta en lösning som även framöver kan  
ge lika stor öppenhet – för permanent tillgång är väl 
idealet?

– Det är intressant att du säger att det är idealet.  
I biblioteksvärlden finns ett digitalt ideal om att det 
allra bästa är om alla e-böcker och all musik är gratis 
tillgängligt. Det håller jag inte med om, det är fel. För 
om det ska vara så, då finns det inte längre någon 
anledning att betala för dessa varor. E-böcker, ljud-
böcker och musik kommer inte längre att produceras 

»I biblioteks världen 
finns ett digitalt ideal 
om att det allra bästa 
är om alla e-böcker 
och all musik är 
gratis tillgängligt. 
Det håller jag inte 
med om, det är fel.«

om du inte kan ta betalt. Så idealet är istället att ha 
detta tillgängligt, men på ett förnuftigt sätt som säkrar 
att Nasjonalbibliotekets tjänst blir en referenstjänst 
och inte en ersättning för att köpa böcker. På samma 
sätt måste biblioteken ge gratis, men inte obegränsad, 
tillgång till digitala verk.

Jag påpekar att det är första gången jag hör någon 
som inte representerar förlagsvärlden uttrycka sig så. 

– Jag känner författarna och bokbranschen, jag 
förstår hur ekonomin fungerar – min egen hustru är 
förläggare – och det jag har sett är att många bibliotek 
visar väldigt lite förståelse för förlagens situtation. Det 
framställs ibland som att de inte gör ett jobb och att 
författare som oroar sig över sin upphovsrätt är giriga. 
Men realiteten är ju att författare har låga inkomster 
och att förlagen, med undantag för Bonniers i Sverige, 
Egmont i Danmark och Schibsted i Norge, har små 
resurser och inte går med stor vinst.

Han ser det som en viktig uppgift att mot arbeta 
den, som han påstår, utbredda bristen på systemför-
ståelse i biblioteksvärlden och kulturlivet. 

I början av sommaren skrev han en artikel i 
tidningen Dagsavisen vars underrubrik fångade 
kärnan i hans budskap: 

N är Aslak Sira Myhre blev nationalbiblio-
tekarie 2014 hade den omfattande  
digitaliseringen av Nasjonalbibliotekets 
samling pågått i nästan tio år. 

– Man hade digitaliserat alla böcker 
och var snart klara med alla tidningar, men man hade 
inte klarat av att skapa tjänster som folk använde, 
säger han.

Under de sex år som gått sedan dess har webb-
platsen Nettbiblioteket, nb.no, byggts upp. Förutsatt att 
man ansluter via en norsk IP-adress är tillgången till 
samlingen omfattande. Han sätter sig vid sin dator  

IN
T

E
R

V
J

U

INGEN EVANGELIST

För Norges national-
bibliotekarie Aslak Sira 
Myhre är digitalisering-
en inget självändamål 
utan en självklar följd 
av hans uppdrag att 
förmedla samlingen 
aktivt.

ASLAK SIRA MYHRE

 Född 1973 i Stavanger.
 Norges nationalbibliotekarie 
sedan 2014. Innan dess chef 
för Litteraturhuset i Oslo och 
Foreningen !les, den norska  
motsvarigheten till Läsrörelsen.
 Har skrivit två böcker om fot-
boll och varit expertkommentator 
för NRK.
 Mellan 1997 och 2003 ledde han 
det politiska partiet Rød Valgallian-
se, satt i kommunfullmäktige  
i Stavanger och har flera gånger, 
senast 2013, kandiderat till 
Stortinget.
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bli extrema i Spanien, Italien, Grekland, i mindre grad 
i Sverige och i ännu mindre grad i Norge – men det 
kommer ändå att bli märkbart. När kultur och biblio-
tek ställs mot hälso- och sjukvård och skola finns det 
alltid kulturarbetare som reagerar med att hävda att 
det är dumma, illasinnade och okultiverade politiker 
som driver på. Försvara biblioteken mot nedskärning-
ar ska man göra, men man måste också se att det inte 
är okunskap eller ondska som driver fram sådana 
krav, utan det är ekonomi.
Hur kan vårens erfarenheter av att göra böcker 
tillgängliga digitalt användas i en framtid med 
snäva ekonomiska ramar? 

– Det är farligt att tro att man kan ersätta folk-
biblioteken med något digitalt. Man kan komplettera 
och utveckla deras roll, men jag tror också att det är 
farligt frestande för bibliotekschefer och kommun-
politiker att ersätta fysiskt utbud med digitalt utbud. 
Det är en slippery slope. Det enda sättet biblioteken kan 
försäkra sig mot nedskärningar är att vara relevanta 
för befolkningen. 

DEN SOM TROR att Aslak Sira Myhre är en kompromiss-
lös digital evangelist bara för att han leder världens 
sannolikt mest digitaliserade nationalbibliotek, tar 
alltså miste. Den 47-årige nationalbibliotekarien har 
nyss kommit med flyget från Århus i Danmark där han 
har haft möte med danska kollegor. Vid hans skrivbord 
hänger en motorcykeljacka i svart skinn och en mörk-
blå kavaj med diskreta vita ränder. 

Kontrasterna går igen i hans resonemang.
Han beskriver den digitala samlingen som  

Nasjonalbibliotekets ryggrad dit forskare och andra 
snart kommer att vända sig allra först för att hitta det 
de söker. 

När han samtidigt talar om den tryckta boken som 
kärnan i folkbibliotekens verksamhet är det knappast 
alla som håller med honom – bilden av bibliotek som 
hus med böcker betraktas ofta som nostalgisk och 
förlegad. 

Aslak Sira Myhre betraktar å sin sida den inställ-
ningen som ett tecken på en identitet i upplösning och 

»Många bibliotek  
visar väldigt lite  
förståelse för förlagens  
situation. Det framställs 
ibland som att de inte 
gör ett jobb och att  
författare som oroar  
sig över sin upphovsrätt 
är giriga.«

”Det viktigaste krispaketet för norskt kulturliv är 
det som går till olja och industri.”

– Det är viktigt att någon i kulturlivet säger sådant 
– och att någon till vänster gör det. 

Det finns en tendens i kulturlivet att se sin position 
som överdrivet betydelsefull, hävdar Aslak Sira Myhre 
– ”utan konst och kultur dör människor, utan konstnär-
lig kreativitet får man ingen utveckling i näringslivet, 
utan dansare får vi ingen ny motor i senaste Volvon.” 

– Men realiteten är ju att vi befinner oss väldigt 
högt upp i näringskedjan och är mer tärande än 
närande, om man ska uttrycka det i ekonomiska 
termer. Man måste se verkligheten som den är.

SYSTEMFÖRSTÅELSEN BLIR viktig när samhället ska rida 
ut effekterna av pandemin, menar han. Norge är ett av 
världens rikaste länder medan en stor andel norska 
kommuner lever i samma verklighet som många 
svenska, med åldrande befolkning, vikande skatteun-
derlag och krav på nedskärningar. Under sommaren är 
torrlagda fontäner i Oslo ett utslag av detta: kommu-
nen sparar pengar genom att inte fylla på vatten.

– De ekonomiska följderna av corona kommer att 

löjlig självdestruktivitet sprungen ur den seglivade 
föreställningen om pappersbokens snara försvinnande.

– Därför har ett bibliotek utan böcker blivit en 
signal om att det är modernt. Ryktet om pappers-
bokens död är farligt och jag har aldrig trott på det.

HAN ÅTERKOMMER flera gånger till en vacklande 
självkänsla som förklaring till att det arrangeras 
internationella konferenser där bibliotekschefer 
bekymrat pratar om vad ett bibliotek egentligen ska 
vara på 2020-talet. 

– Man pratar om bibliotek som om det vore 
domedag. Och de som är mest negativa till utveckling-
en för bibliotek i Norge är bibliotekarierna, de som 
jämt säger att det går åt skogen, är bibliotekarierna.

Sanningen, menar Aslak Sira Myhre, är att biblio-
teken aldrig har haft en så utbredd betydelse för 
människor. Fler än varannan norsk medborgare 
besöker ett bibliotek under ett år, enligt en under-
sökning från 2018. 

– Det är den högsta siffran någonsin, på 70-talet 
låg andelen på 24 procent. Biblioteken är inte en utpost 
utan en kärna för alla, men det märker inte biblioteka-
rierna! De tror att de är på väg mot undergången, de 
tror att de inte är önskade av politikerna medan de  
i själva verket aldrig har varit viktigare. 

Osäkerheten gör många bibliotekarier till dåliga 
ambassadörer för sin verksamhet, menar han. Istället 
för att framhålla verksamheternas betydelse som 
samhällsinstitutioner, är de defensiva och oroliga. 

–  Det finns ingen grund för att de ska vara  
osäkra på vad de är, det finns ingen grund för att de 
ska ställa frågor om sin roll i framtiden. Men de gör  
det hela tiden och det skapar inte trygghet utan mer 
osäkerhet.



SER LJUST PÅ 
FRAMTIDEN

Många biblioteka-
rier bekymrar sig 
över sin framtida 
funktion och det 
gör dem till dåliga 
ambassadörer för 
bibliotek, anser 
Aslak Sira Myhre. 
”Det finns ingen 
grund för att de 
ska vara osäkra på 
vad de är.”
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G D en 13 mars utlyste USA:s 

president Donald Trump 
nationellt nödläge i ett försök 
att hejda spridningen av det 
nya coronaviruset. Tre dagar 

senare togs ett historiskt beslut om att 
stänga landets alla bibliotek.  
I ett svep hamnade de offentliga bibliote-
kens fysiska böcker bakom låsta dörrar, på 
obestämd tid utom räckhåll för befolkning-
en. Detta samtidigt som all undervisning 
skulle ske på distans.

Det här fick Internet archive, ett 
digitalt bibliotek med miljontals inskanna-
de böcker, att agera. Snart meddelade man 
att man gjorde hela sitt bokbestånd till-
gängligt för utlåning, utan de vanliga 
restriktionerna om att varje bok enbart får 
lånas ut till en person i taget. Samtidigt 
slopades väntelistorna. De nya användar-
villkoren skulle gälla till och med 30 juni, 
eller till dess att landet inte längre befann 
sig i nationellt nödläge. 

Det gigantiska internetprojektet, 
lovade grundaren Brewster Kahle, skulle 
komma till undsättning för dem som 
tvingades studera hemifrån. Internet 
archive skulle bli en räddningsplanka  
– ett nationellt nödlägesbibliotek.

För Internet archive var det här ett 
gyllene tillfälle att praktisera verksamhet-
ens ursprungliga vision om att ”ge univer-
sell tillgång till all kunskap”. Med stolthet 
kunde man, när det verkligen behövdes, 
erbjuda allmänheten den strategiska, 
digitala bokreservoar som man ägnat 
många år åt att bygga upp. 

”Det här var vår dröm när det ur-
sprungliga internet kom till liv”, skrev 
Brewster Kahle när nödlägesbiblioteket 
lanserades, ”biblioteket vid allas fingertop-
par”.

DET HELA BÖRJADE 1996, då ingenjören och 
internetentreprenören Brewster Kahle 
inledde en arkivering av själva internet. 
Vid den tiden hade användandet av mediet 
precis tagit fart, men det var ingen som 
sparade allt det material som publicerades 
på det världsomspännande nätet. Inte 
förrän Wayback machine såg dagens ljus 
– ett program som varannan månad 
genomsöker hela internet och bevarar 
tidigare versioner av omkring 330  
miljarder webbplatser. 

Nu finns alltså nästan 25 års webb-
historia tillgängligt och sökbart på archive.
org. Du kan gå tillbaka i tiden och se hur 

Hotad digital dröm 
Ett ”nödlägesbibliotek” för tillgång till läsning 
under pandemin fick förlag och författare att 
reagera. Nu är Internet archive i fara.

TEXT KARIN PERSSON

DIGITAL 
SAMLARE

Brewster 
Kahle startade 
Internet 
archive. Nu är 
hans livsverk 
hotat på grund 
av ”nödläges-
biblioteket” 
som skapades 
i våras.
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användarvillkoren löd på Facebook 2007. 
Du kan också hitta bilder på dig själv från 
din idrottsförenings hemsida, så som  
den såg ut 14 februari 2003, även om  
sidan nu är avaktiverad. Hundratusentals 
människor använder tjänsten varje  
dag, ofta för skojs skull men också för  
att till exempel hålla företag eller  
politiker ansvariga för sådant de tidigare 
sagt. 

I takt med att webbarkivet växte ville 
Brewster Kahle och hans team med 
programmerare, ingenjörer och volontärer 
utöka åtagandet till att också innefatta 
digitalisering och bevarande av andra 
slags publicerade verk. Idén var att skapa 
en version två av biblioteket i Alexandria.

I DAG INNEHÅLLER Internet archive allt från 
böcker och andra texter till bilder och 
videor. Den som söker skall finna såväl 
ljudinspelningar av konserter från 80-talet 
som en kopia av Dracula från 1897 – allt 
sådant som annars skulle riskera att 
försvinna, eller åtminstone vara utom 
räckhåll för de allra flesta människor. 

Alla som har ett gratis användarkonto 
kan ladda upp material till arkivet, och 
organisationen samarbetar med en mängd 
partners världen över. Verksamheten, som 

inte är vinstdrivande, finansieras främst 
genom donationer och bidrag.

Internet archives huvudkontor är 
inrymt i en gammal kyrka i San Francisco, 
där bänkarna i den stora salen fortfarande 
står i en vid halvcirkel och ljuset strilar in 
genom målade fönsterrutor. Där sticker de 
svarta, brummande och blinkande 
servrar na ut. En enda kopia av arkivets 
samlade innehåll upptar över 45 petabyte 
med serverutrymme. Dessutom lagras 
minst två kopior av allt.

GRUNDAREN BREWSTER KAHLE titulerar sig 
digital bibliotekarie. Projektet med att 
digitalisera böcker inleddes 2005 och i dag 
skannar man ungefär tusen stycken om 
dagen på 28 olika platser i världen. Böcker-
na har erhållits genom donationer, inköp 
eller samarbeten med bibliotek. Samlingen 
är fokuserad på böcker som publicerats 
mellan 1920-talet och början av 2000-talet, 
varav de allra flesta titlar inte har någon 
kommersiellt tillgänglig e-bok. 

Man har fokuserat på material som 
kan användas vid utbildning och valt bort 
de senaste bästsäljarna. De skannade 
böckerna ser inte heller ut som de moder-
na, högkvalitativa e-böcker bibliotek och 
bokhandlare erbjuder. I stället tar Internet 
archive en bild av varje sida i böckerna och 
gör dem sedan tillgängliga som krypterade 
pdf-filer.

När Internet archive lanserade sitt 
nationella nödlägesbibliotek var de första 
reaktionerna positiva, fulla av lovord och 
tacksamhet. Harvardprofessorn Jill Lepore 
skrev till exempel i The New Yorker att ”det 
nationella nödlägesbiblioteket är en gåva 
till läsare överallt” och menade att till-
gången till böcker är avgörande för att vi 
ska kunna behålla vår humanitet genom 
den här krisen. Chris Bourg, bibliotekschef 

på Massachusetts institute of technology, 
MIT, sa att tillgång till öppet digitalt 
innehåll länge har varit ett viktigt mål för 
MIT, och att lärande och forskning är 
beroende av det.

Men snart höjdes också mängder av 
kritiska röster. Flera författare har reage-
rat negativt och somliga har bett om att 
deras böcker ska uteslutas från nödläges-
biblioteket. Colson Whitehead, som bland 
annat tilldelats Pulitzerpriset för sin 
roman Den underjordiska järnvägen, är en 
av dem. Han skrev på Twitter att Internet 
archive inte alls är något bibliotek och 
menade att verksamheten olagligen skan-
nar böcker och gör dem tillgängliga online.

Även Association of american publish-
ers och författarnas intresseorganisation 
Authors guild gick raskt ut och fördömde 
såväl nödlägesbiblioteket som Internet 
archives verksamhet generellt. ”Internet 
archive hoppas lura allmänheten genom 
att kalla sin piratkopieringswebbplats för 
ett bibliotek”, sa Douglas Preston som är 
president för Authors Guild i ett uttalande.

I BÖRJAN AV JUNI lämnade fyra stora 
amerikanska förlag in en stämningsansö-
kan eftersom man ansåg att Internet archi-
ve avsiktligt bedrev en massiv överträdelse 
av upphovsrätten. ”Internet archive 
försöker inte ’frigöra kunskap’; man 
försöker förstöra det noggrant kalibrerade 
ekosystem som gör böcker möjliga i första 
hand – och att undergräva upphovsrätten 
som står i vägen,” hävdade man i stäm-
ningsansökan.

Företrädare för Internet archive gick 
ut och försvarade nödlägesbiblioteket både 
i medier och i verksamhetens egen blogg. 
Det var inte alls så att man gjorde böckerna 
tillgängliga helt utan restriktioner. Tvärt-
om kunde de bara lånas i två veckor åt 

gången. Dessutom användes fortfarande 
samma tekniska skydd som det förläggare 
använder mot att ytterligare kopior görs 
eller att böckerna distribueras vidare, 
påpekade man. 

På grund av stämningsansökan valde 
man ändå att stänga nödlägesbiblioteket 16 
juni, två veckor tidigare än planerat, och 
återgå till så kallad kontrollerad digital 
utlåning. Förhoppningen var att förlagen 
skulle dra tillbaka sitt ”kostsamma an-
grepp”.

I blogginlägget där Brewster Kahle 
deklarerar nedläggningen av det nationella 
nödlägesbiblioteket är hans ilska gentemot 
kritikerna uppenbar. Han kallar bland 
annat stämningsansökan för en attack 
som utmanar själva idén om vad ett 
bibliotek i den digitala världen är. 

Samtidigt lever hans dröm om att 
skapa ett Alexandriabibliotek 2.0 vidare. 
”För att komma dit behöver vi samarbete 
mellan bibliotek, författare, bokhandlare 
och förlag. Låt oss bygga ett digitalt system 
som fungerar”, skriver han.

» En enda kopia av arkivets 
samlade innehåll upptar 
över 45 petabyte med 
server utrymme.«



ETT EXEMPLAR AV 
VARJE BOK

Sedan 2011 samlar 
Internet archive allt 
inskannat fysiskt 
material i containrar 
uppställda på ett lager 
i Richmond, Kalifor-
nien. Bild från 2012.

 Grundades 1996.
 En del av Internet 
archive är Wayback 
machine, som 
varannan månad 
sedan 1996 går 
igenom hela inter-
net och bevarar 
webbsidor. 
 Internet archive 
innehåller 330 mil-
jarder webbsidor, 
20 miljoner böcker 
och texter, 4,5 
miljoner ljudinspel-
ningar, 4 miljoner 
videor, 3 miljoner 
bilder, 200 000 
mjuk varuprogram. 
 En enda kopia av 
det samlade inne-
hållet uppgår till 
drygt 45 peta byte, 
det vill säga en 
miljon gigabyte.

Internet 
archive



E
S

S
Ä

3534
E

S
S

Ä

D et är idag mer regel än 
undantag att kulturarvs-
institutioner har något slags 
digital samling och arbetar 
intensivt med digitalisering 

och digitalt tillgängliggörande. Forskare 
som Melissa Terras menar till och med att 
digitalisering har kommit att bli en kärn-
verksamhet för kulturarvssektorn. En 
given följd är att det ligger mycket prestige 
i begreppet. Digitalisering är vägen för 
framtiden, och ingen vill hamna på efter-
kälken.

Samtidigt är det tydligt att digitalise-
ring inte är den kostnadseffektiva en-
gångslösning som man kanske en gång 
hoppades eller trodde att den skulle vara. 
Precis som de analoga samlingarna måste 
de digitala vårdas och underhållas. Enligt 
den omfattande undersökningen Core 
Survey 4 (2017) stod skanning, skapande av 
metadata och liknande initiala moment 
bara för hälften av utgifterna inom biblio-
tekssektorn i Sverige, medan den andra 
hälften gick till strukturella kostnader för 
underhåll, licenser och användarsupport. 
Dessutom åldras de digitala filerna snabb-
are än de fysiska originalen. Medan 
originalen alltid är autentiska bygger den 
digitala reproduktionens autenticitet på ett 
likhetsförhållande till originalen. Denna 
likhet är beroende av den teknik och de 
standarder som användes vid tiden för 
digitaliseringen. Och vad som är en 
godtagbar teknisk standard idag kommer 
att vara en undermålig sådan för framtida 
syften. Tänk bara på mikrofilmerna och 
den enorma betydelse de tillmättes under 
mitten av 1900-talet. Det vore naivt att tro 
att vi nu har fått en teknik som kommer att 
stå sig, när den tekniska utvecklingen bara 
tenderar att gå snabbare och snabbare.

U r detta perspektiv är det 
rimligt att arbetet med 
digitalisering behöver gå in  
i en mer reflektiv fas. Digita-
liseringen måste fortsätta att 

understödjas och utvecklas, men just 
därför blir det viktigare än någonsin att 
återigen diskutera frågan om digitalise-
ringens enorma möjligheter och ofrån-
komliga begränsningar.

För forskningen är givetvis den ökade 
tillgängligheten en av digitaliseringens 
största vinster. För att undersöka ett 
särskilt dokument, exempelvis en hand-
skrift eller en äldre tryckt bok, behövde 
man tidigare ibland argumentera för att 
faktiskt få se den fysiska artefakten,  
vänta på att den kunde göras tillgänglig 
och till slut kanske finansiera långväga 
resor till institutionen där den förvarades. 
När den digitala reproduktionen ligger 
endast ett knapptryck bort, tycks dessa 
hinder vara undanröjda. Denna ökade 
tillgänglighet räcker för många syften och 
innebär en fantastisk lättnad för de flesta 
forskare.

S amtidigt ska man inte 
glömma det självklara, 
nämligen att produkten av en 
digitaliseringsprocess – den 
digitala kopian (digitalisatet) 

– inte är detsamma som originalet. För  
den generation digital natives som utgör 
framtidens forskarsamhälle är risken att 
det blir naturligt att gå direkt till en digital 
kopia online, utan att någonsin hålla det 
fysiska dokumentet i sin hand eller arbeta 
med kritiska utgåvor. För dessa användare 
kommer skillnaden mellan original och 
digitalisat inte att vara uppenbar; risken är 
att reproduktionen framstår som the real 

thing. Vi återkommer till problematiken 
med detta.

Inte heller kan digitalisering av 
dokument jämföras med kritisk textutgiv-
ning, trots att den motsatta åsikten antyds 
bland svenska forskare (skillnaden är 
egentligen principiell: medan den kritiska 
utgåvan vill etablera en idealtext på verks-
nivå via en jämförelse av flera textvittnen, 
reproducerar digitalisatet en enskild 
handskrift eller ett enskilt exemplar, och 
representerar alltså inte mer än just den 
handskriften eller det exemplaret). Det 
räcker inte att digitaliseringen bygger på 
genomtänkta överväganden och justeringar 
för att verksamheten ska kunna kallas 
kritisk, då skulle ordet förlora sin innebörd 
och relevans inom textutgivningen.

V ikten av informationskompe-
tens – att kunna bedöma vad 
man faktiskt har för ögonen 
– blir här särskilt tydlig. Det 
behövs en kunskap om att 

digitalisatet är beroende av en ofta ganska 
slumpartad urvals- och tolkningsprocess, 
där faktorer som budget, standarder, 
tekniska förutsättningar, fysisk tillgång 
till dokumenten och den digitala plattfor-
mens gränssnitt avgör hur slutprodukten 
kommer att se ut och vad som faktiskt 
digitaliseras. Dessutom måste användaren 
vara medveten om att man umgås med 
digitalisatet på ett annat sätt än med 
originalet. De två utgör inte bara olika 
medier, utan faktiskt ontologiskt skilda 
entiteter, var och en med sina unika 
möjligheter till interaktion. För att ta 
några övertydliga exempel: hos originalet 
kan man betydligt bättre uppskatta 
dokumentets materiella egenskaper, vilket 
rör allt från pappers- och pergaments-
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TEXT 
PETER SJÖKVIST
Fil. dr, docent vid Uppsala universitet. 
Bibliotekarie vid avdelningen för 
specialsamlingar vid Uppsala 
universitetsbibliotek.

SEBASTIAN CÖLLEN
Fil. och teol. dr. 
Bibliotekarie vid avdelningen för 
lärande- och forskningsstöd vid 
Uppsala universitetsbibliotek.

ATT VARA SEN KAN 
VARA TILL FÖRDEL
Digitaliseringen av svenska 
biblioteksresurser är eftersatt. 
Men genom att utnyttja andras 
försprång och diskutera 
utvecklingens möjligheter  
och begränsningar kan 
senfärdigheten bli en styrka.



kvaliteter till bokbandets uppbyggnad, 
bibliografiskt format, samt så enkla saker 
som tyngd och doft, medan man i högupp-
lösta digitalisat har fantastiska möjligheter 
att zooma och se detaljer i dokumentet som 
knappt är synliga för blotta ögat. Den 
teoretiska diskussionen kring dessa 
skillnader mellan original och digitalisat 
har först sent kommit igång på allvar, men 
frågans betydelse är central, inte minst om 
man betänker hur mycket uppmärksamhet 
materialitet och materiella aspekter ägnats 
inom de senaste decenniernas forskning. 

Dessa skillnader medför samtidigt att 
digitalisatet kan erbjuda något mer och 
annat än originalet. Det kan verkligen till 
fullo utveckla sin potential som forsk-
ningsverktyg. Men att det är så, och var 
gränserna går för vad som kan göras, 
förstår faktiskt inte en användare som inte 
även känner originalet väl.

D e tekniska möjligheter som 
kan tillkomma hos digitalisa-
tet är många. Bland annat 
kan större mängder informa-
tion extraheras med mer  

eller mindre automatiserade processer; 
maskin läsning (OCR och HTR) tillåter 
för enklad sökbarhet, och öppnar för 
metoder såsom name entity recognition och 
topic modeling; dessutom kan information 
länkas och delas, vilket ökar föremålets 
informativa potential. Pedagogiska verktyg 
som semantisk uppmärkning kan tillföra 
nya analytiska funktioner, och tidsmässiga 
lager av samma handskrift kan på skärm-
en presenteras sida vid sida, eller förlorade 
fragment återförenas virtuellt. Större 
möjligheter till interaktion gör att använ-
darna själva kan generera uppdaterad 
information. Det är med hänsyn till denna 

mångfald av möjligheter som forskningens 
verkliga behov behöver kartläggas. Inte 
minst gäller det metadatan.

F rån ett användarperspektiv 
är det lätt att glömma bort att 
själva bildfilen bara är en del 
av den digitala reproduktio-
nen. Till denna hör i regel 

också kontrollerad strukturell och deskrip-
tiv metadata gällande originaldokumentet. 
Framför allt med hjälp av den senare finns 
möjligheter att generera mer information, 
till exempel statistisk data från ett eller 
flera liknande dokument, bland annat för 
visualiseringar. Det bör alltså betonas att 
skapande av högkvalitativ metadata är en 
mycket viktig del i digitaliseringsproces-
sen när den utförs för forskningsändamål. 
Ofta ställs nämligen de två mot varandra  
i den allmänna diskussionen, som om den 
ena kunde ersätta den andra. Men god 
metadata kompletterar digitalisatet med 
sådan information som den digitala 
bildfilen inte kan återskapa. Förutom givna 
uppgifter såsom titel, utgivare, utgiv-
ningsår och –ort, presenterade enligt 
särskilda standarder, kan det gälla sådana 
centrala dimensioner som föremålets 
format, storlek och vikt, dess material och 
historiska kontext. Dessutom har meta-
datan mycket lång hållbarhet. Digitala filer 
kommer, mycket generöst räknat, att 
behöva ersättas med intervaller på 20–30 
år, medan metadatans livslängd i princip 
är oändlig. Denna aspekt borde vara 
utomordentligt viktig i en sektor som 
ständigt bekymrar sig över bristande 
resurser.

Det betonas ofta att Sverige ligger 
långt efter övriga jämförbara länder när 
det gäller hur långt man kommit med 
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– UTVECKLAD FÖR ETT MODERNT BIBLIOTEK

Quria® är den första molnbaserade, digitala plattformen för 

bibliotekstjänster och är utvecklad för att ta folkbiblio teket 

in i framtiden. Quria® är enkel att använda, gör de dagliga 

arbetsrutinerna mer effektiva och reducerar antalet system 

som personalen behöver åtkomst till. Med Quria® får man 

en fullständig överblick över vad som händer på biblioteket, 

vilket ger mer tid över åt besökarna.

Läs mer på www.axiell.se

Vi välkomnar 
Sollentuna till 
Quria-familjen
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digitaliseringen av sina biblioteksbestånd. 
Både Litteraturbankens arbete och de stora 
forskningsbibliotekens avsiktsförklaring 
för digitalisering av svenskt tryckt material, 
som presenterades för några månader 
sedan, har sin grund däri. Saken är dock 
att detsamma gäller katalogiseringen av 
bestånden i digitala format. Exempelvis 
finns svenskt 1500-tal utomordentligt väl 
beskrivet i Collijns tryckta bibliografi fram 
till år 1600, men digitala poster över det 
samlade materialet i Libris saknas allt-
jämt, trots att detta borde kunna ordnas 
relativt enkelt. Flera bibliotek i Sverige har 
fantastiska samlingar, även i en internatio-
nell jämförelse, men i Libris är katalog-
posterna över dem oftast mycket rudi-
mentära eller helt obefintliga. Retrospektiv 
digital katalogisering och digitalisering 
lider tyvärr av decennier av eftersatt 
arbete. Det är ur ett biblioteksperspektiv 
inte lätt att förstå varför detta prioriterats 
bort, men det är vad vi har att förhålla oss 
till, och när digitalisering nu ska utföras 
blir behovet av katalogposter akut. De 
behövs för att man ska kunna säga exakt 
vad det är man digitaliserat. 

D et finns samtidigt uppenbara 
fördelar med att arbetet dröjt 
(om man bortser från att 
materialet haft en kraftigt 
minskad tillgänglighet under 

den tid som varit). Om Sverige hade startat 
de stora digitaliseringsprojekten när andra 
gjorde det, skulle det nu strax vara dags att 
göra om det hela på grund av den tekniska 
utvecklingen. Så skedde för Library of 
Congress i USA, som kring millennie-
skiftet digitaliserade alla sina äldre tryckta 
böcker. För några år sedan fick emellertid 
allting göras om, eftersom den gamla 

bildkvaliteten var undermålig. Vid den 
retrospektiva katalogiseringen kan man 
också ha mycket nytta av att många andra 
kommit längre än vi, eftersom det är lätt 
att kopiera och återanvända information. 
Så visst har pengar sparats därigenom.

Men det är givet att det inte kan 
fortsätta på detta sätt. Digitalisering och 
digital katalogisering av det gemensamma 
kulturarvet är en självklar del av verksam-
heten för moderna bibliotek. Den avsikts-
förklaring för digitalisering av det svenska 
trycket som kom för några månader sedan 
är därför mycket välkommen. Trots att det 
egentligen inte borde behöva sägas att stora 
svenska bibliotek har för avsikt att till-
gängliggöra det svenska trycket digitalt 
– allt annat vore mycket märkligt – och att 
initiativet ännu verkar ofinansierat, 
vittnar det om en insikt om frågans 
aktualitet och trängande eftersatthet, samt 
att samarbete behövs som kan påskynda 
processen. Det är verkligen bättre sent än 
aldrig som gäller. 

E n förhoppning för framtiden, 
när frågan nu är på dagord-
ningen igen, är att digitalise-
ringens möjligheter och 
begränsningar fortsätter att 

diskuteras bland forskare och i biblio-
teksvärlden. Vi menar att verklighetsfrån-
vända föreställningar om att digitalisatet 
kan ersätta originalet i själva verket 
hindrar digitaliseringen från att uppnå sin 
fulla potential. För att digitaliseringen ska 
ha ett långsiktigt värde, även i ett ekono-
miskt avseende, förutsätts dessutom ett 
parallellt arbete med att tillföra hög-
kvalitativ metadata.
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J onas Andersson 
Schwarz står med 
händerna i jeans-
fickorna vid disken  
på Local Coffee Shop, 

ett stenkast från hemmet i Årsta  
i södra Stockholm. Han är medie-
sociolog och intresserar sig framför 
allt för hur människor, organisatio-
ner och samhällsstrukturer på-
verkas av en alltmer digitaliserad 
medievärld. Han är kritisk till hur 
företag som Google, Apple, Face-
book och Amazon växt sig mäktiga.
Vi sätter oss vid ett av de turkosa 
borden nära bokhyllan och han 
berättar att medborgarna på kort 
tid vant sig vid företagens tjänster 
och produkter, som blivit helt 
integrerade i vardagen.

– De är fundamentala för vår 
medieinfrastruktur och hur vi får 
våra intryck om världen. 

Men med mycket makt kommer 
stort ansvar, och företagen drivs 
framför allt av vinstmotiv.

Det senare, fortsätter han, är en 
av orsakerna till fake news; det 
viktiga för Facebook är inte vad som 
sprids utan hur mycket. 

I FÖRSLAGET TILL nationell biblio-
teksstrategi finns en vision om att 
på tio år digitalisera och tillgänglig-
göra det mesta som getts ut i 
Sverige. Drivkrafterna är bildning 
och demokrati.

Det är viktigt att försvara 
aktörer som har andra incitament 
än vinst, menar Jonas Andersson 
Schwarz. På 1800-talet växte till 
exempel pressen fram som den 
tredje statsmakten, en motvikt till 
både stat och kapital. Biblioteks-
portalen skulle kunna bli en sådan 
motvikt, eller i alla fall ett komple-
ment till kommersiella aktörer.

Men hur skulle nätjättarna 
ställa sig till en digital biblioteks-
portal som plötsligt erbjuder 
medier, som annars finns instängda 
på betalplattformar, gratis? 

Google, säger Jonas Andersson 
Schwarz, skulle antagligen ta emot 
den med öppna armar, deras 
affärsidé är att hjälpa folk att hitta 
saker på webben. Amazon skulle 
kanske tycka att det var surt, men 
kan inte göra så mycket.

DET SOM DÄREMOT är en bromskloss 
är upphovsrätten.

– Det finns mycket problema-
tiskt med upphovsrätten. Ur-
sprungligen var den tänkt att 
balansera rättmätiga intressen; 
allmänhetens intresse att ta del av 
kulturuttryck kontra skälig ersätt-
ning för upphovsrättspersonen. 
Men nu är det stora kommersiella 
företag som kontinuerligt förlänger 
upphovsrätten.

Staten, fortsätter han, skulle 
kunna täcka upp för industrins 
förlorade intäkter, men det kostar 
pengar. En annan idé är att refor-
mera upphovsrätten så att den blir 
mer tillåtande mot till exempel 

FÖRSVARA

Det är viktigt att 
försvara aktörer som 
har andra incitament 
än vinst, menar Jonas 
Andersson Schwarz. 
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Företag som Google och Apple har växt sig mäktiga 
genom att bli en del av samhällets infrastruktur. Kanske 
kan en nationell biblioteksportal utmana dem.

TEXT & BILD JENNIE AQUILONIUS

» Det finns mycket  
problematiskt med  
upphovsrätten«
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bibliotek. Jonas Andersson 
Schwarz påpekar också att mängder 
av material cirkulerar olagligt på 
nätet och att upphovsrättsföretagen 
har mycket att vinna på att använ-
darna i stället använder bibliote-
kens e-utlåning.  

– Först måste man nog få upp 
cirkulationen av kultur via bibliote-
ken på nätet och i nästa steg använ-
da det som hävstång för att omför-
handla upphovsrättslicenser. 
Parallellt bör politiker se över saker 
som längden på upphovsrätten efter 
upphovsmannens död, men det 
ligger dock på internationell nivå.

Jonas Andersson Schwarz tror  
att användarna vill ha en digital 
biblioteksportal. Utmaningen hand-
lar snarare om att nå igenom 

bruset. Här skulle regeringen 
kunna använda lagstiftning för att 
förmå Google att gynna biblioteks-
tjänsten genom att placera den 
bland de tio första sökresultaten. 
Något som Google redan gör fri-
villigt med Wikipedia.

– I Europa har man börjat 
reglera plattformsföretagen mer, 
med alla möjliga anspråk på vad de 
ska ha i sina tjänster. Företagen 
hatar ju det här och många liber-
tarianer skulle skrika högt. Men 
många andra marknader är ju 
reglerade.

Han tror att en sådan reglering 
är möjlig.

– Vi måste tro på politiken,  
det är farligt med den där uppgiven-
heten som finns i vår tid, att saker 

inte skulle vara möjliga bara för att 
vi inte kan tänka utanför det som 
finns i dag. 

BIBLIOTEKSPORTALEN kan också 
locka användare genom att fungera 
som en redaktionell urvalstjänst  
i utbudsdjungeln, funderar han. 
Kanske i samarbete med public 
service-företagen. 

– Det gäller att tänka i system 
och bygga synergier, som nät-
jättarna gör, vi har inte råd att 
bygga i enskilda rör. 

Själv skulle Jonas Andersson 
Schwarz damma av Anette Novaks 
medieutredning från 2016, där hon 
föreslog ett nytt public service- 
bolag där SR, SVT och UR slås ihop.

– Ett nytt uppdrag för public 
service skulle vara att lyfta fram  
det material som finns därute, som 
en enorm plattformsoberoende 
curator.
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Gör: Docent i medie- och 
kommunikationsvetenskap 
vid Södertörns högskola 
och vetenskaplig rådgivare 

på tankesmedjan Fores.
Bor: Årsta i Stockholm.
Familj: Två döttrar på fem 
och åtta år.

Fritiden: Producerar elek-
tronisk musik.
Senast lästa bok: Doktor 
Faustus av Thomas Mann.

Jonas Andersson Schwarz 

STRATEGI

”Det gäller att tänka  
i system och bygga 
synergier, som 
nät jättarna gör, vi har 
inte råd att bygga  
i enskilda rör”, säger 
Jonas Andersson 
Schwarz.

VI TILLVERKAR EFTER ERT BEHOV!

Välkommen in i Polyglutts magiska 
värld! Den digitala, flerspråkiga 
bilderbokstjänsten öppnar upp för 
nya möjligheter för ditt biblioteks 
arbete med förskola och skola.  
Med över 1600 kvalitetsböcker 
från välkända förlag inlästa på upp 
till 54 språk kan alla vara en del av 
lässtunden. 

Låt Polyglutt bli en del av  
bibliotekets läsfrämjande aktiviteter

Läs mer  
och testa på 

polygluttskola.se 
eller polyglutt.se
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september
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SVERIGE – och eventuellt världen – har 
fått sitt första yttrandefrihetsbibliotek. 
Det ligger i Malmö och har fått nam-
net Dawit Isaak-biblioteket efter den 
svensk-eritreanska journalisten som är 
fängslad sedan 2001.

Samlingen består av litteratur som har 
förbjudits, skriven av författare utsatta 
för förföljelse och andra övergrepp på 
grund av det de skriver. 

– På sikt kommer vi också att introdu-
cera andra hotade konstformer; musik, 
konst, film, serie- och satirteckning, 
berättar Emelie Wieslander som är  
enhetschef för dokumentation och  
yttrandefrihet på Malmö stadsarkiv.

Från starten i mitten av september  
omfattar samlingen runt 1 400 böcker, dels 
litteratur som förbjudits, dels referenslit-
teratur som ger de förbjudna böckerna ett 
sammanhang.

– Tanken är att underlätta för forskning 
inom området förbjuden kultur, säger 
Emelie Wieslander.

Betlehem Isaak, dotter till Dawit Isaak, 
är bosatt i Malmö och har varit inblandad i 
uppbyggandet av Yttrandefrihetsbibliote-
ket. Hon föreläser där den 22 september.

Bakom satsningen står Malmö stads-
arkiv i samarbete med Malmö stads-
bibliotek, Svenska PEN och Icorn. BBL

 Vad händer?
SEDAN FÖRSLAGET till nationell 
biblioteksstrategi lades fram  
senvintern 2019 har det varit tyst 
från regeringen. Inga besked har 
hörts om hur det till exempel blir 
med anslag för digitalisering av det 
svenska kunskapsarvet. 

Får vi klarhet den 21 september? 
Då tar finansminister Magdalena 
Andersson den traditionsenliga 
promenaden längs Drottninggatan 
i Stockholm för att överlämna bud-
getpropositionen till riksdagen. 

Tiden som gått, liksom att till-
fälliga anslag till bland annat Bok-
start och Stärkta bibliotek löper 
ut i år, talar för att hon har med sig 
positiva besked till biblioteken.

Det som talar emot är pandemin 
– andra frågor skymmer sikten för 
regeringen. BBL

En plats för 
yttrandefrihet
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Betlehem Isaak föreläser på Yttrande-
frihetsbiblioteket den 22 september.

BOKMÄSSAN. Årets mässa är digital. 
Den 24 och 25 september arrangeras 
bildningshubben med tre spår – 
Demokratin, Lärandet och 
Morgondagen – där bland 
annat frågor om källkritik, 
barn- och ungdomslitte-
ratur, digitalisering och 
spel kommer att lyftas. 
Skolbiblioteken har också en 
stor plats, inte minst med tanke 
på den utredning som ska presenteras 
senare i höst. Utredaren Gustav  
Fridolin är följaktligen en av gästerna.

– Sannolikheten är stor att vi når 

fler med ett digitalt event, säger  
Annica Andersson, ansvarig för skol- 

och biblioteksfrågor på mässan.
Det är helt gratis att ta del 
av årets program. Enligt 

Annica Andersson lämpar 
sig flera seminarier för 
kompetensutveckling om 

man tar del av dem i grupp. 
Hon framhåller att biblio-

tekarier är en viktig målgrupp 
för mässan, kanske en av de allra 
viktigaste.

– Bibliotek ligger i bokmässans dna, 
det var så det startade. BBL

Huvudarrangör: Svensk biblioteksförening
Medarrangörer 2020: Umeå universitet och Högskolan i Borås

BILDNING
I EN DIGITAL
TID?

4-5 NOVEMBER
DIGITAL KONFERENS

ANMÄLAN VIA 
biblioteksforeningen.se 

HUVUDTALARE
SVERKER SÖRLIN
LISA OLSSON DAHLQUIST

SEMINARIESPÅR:
FORSKNING –  PROFESSION – SAMVERKAN
ETT AKADEMISKT LANDSKAP I RÖRELSE
LITTERATUR OCH LÄSNING
SPANING – FÖRÄNDRING – UTVECKLING
”DET DIGITALA” PÅ BIBLIOTEKET
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Bort från new  
public management

DET VÄRSTA vore om statistiken 
möttes med likgiltighet, säger Christian 
Lauersen, bibliotekschef i Roskilde, 
Danmark.

– Men siffror över antal utlån och 
besök säger inget om hur biblioteken 
till exempel motverkar ensamhet eller 
stärker digital delaktighet.

New public management, alltså 
metoder för att styra offentlig sektor 
genom att kvantitativt mäta utfall 
av verksamhet, passar inte bibliotek, 
menar Christian Lauersen. Han har 
därför tagit initiativ till en studie som 
genomförs under hösten.

– Det är en nationell undersökning 
som ska sätta fokus på biblioteks 
betydelse.

Arbetet ska till vintern resultera i en 
rapport, en konferens och en samling 
goda exempel.

– Det sista är för att bibliotek själva 
ska kunna använda metoden för att  
undersöka lokala förhållanden, hur invå-
narna värderar biblioteken i sina kommu-
ner, säger Christian Lauersen. BBL

»Det handlar om aktiv  
bemanning, att finnas på plats 
och fånga upp den läslust och 

nyfikenhet som redan finns  
hos de flesta barn.«

SKOLBIBLIOTEKSSAMORDNAREN OCH SKOLBIBLIOTEKARIEN VIKTORIA  

REUTERSKIÖLD, VERKSAM I BOTKYRKA I SÖDRA STOCKHOLM,  

I DEBATTARTIKEL PÅ BIBLIOTEKSBLADET.SE OM HUR BARN  

OCH UNGA LOCKAS TILL LÄSNING. TROTS DETTA GENOMFÖR  

KOMMUNEN OMFATTANDE NEDSKÄRNINGAR  

PÅ SKOLBIBLIOTEKEN.

30
november23

september

UTREDNINGEN OM  
SKOLBIBLIOTEK

ÄN ÄR DET ett par månader 
kvar innan Miljöpartiets tidigare 

språkrör Gustav Fridolin ska över-
lämna sin utredning om skolbiblio-
tek till utbildningsdepartementet. 
Men förväntningarna kommer att 
stiga för varje vecka – för äntligen 
är förslag att vänta som handlar 

om att ge alla elever likvärdig 
tillgång till skolbibliotek med utbil-

dade bibliotekarier. 
Det är ingen vågad gissning att 

Fridolin, vars engagemang för  
skolan är genuint (han är själv  
lärare på folkhögskola) under  

hösten kommer att börja synas 
och höras mer i debatten. BBL

Biblioteksstatistik tas alltid emot med intresse. 
Men vad berättar egentligen siffrorna?

Så ska Sverige 
startas om
FÖR ATT KICKSTARTA Sverige igen 
efter pandemin föreslår Omstarts-
kommissionen, tillsatt av Stockholms 
handelskammare, bland annat att 
biblioteken ska få en tydlig roll. 

Amy Loutfi, professor i informa-

tionsteknologi vid Örebro univer-
sitet och författare till rapportens 
kapitel om digitalisering, föreslår att 
folkbiblio teken ska få i uppgift att 
utveckla tjänster för att minska det 
digitala utanförskapet. 

– Jag har ingen färdig lösning, men 
man bör se över hur man kan förmedla 
den kunskap som efterfrågas så myck-
et, säger hon.

För att utveckla bibliotekariernas roll 
kan det behövas särskild fortbildning, 
menar Amy Loutfi. Hur den ska se ut 
beror på vilken roll biblioteken ska ta.

– Man behöver inte bara ökad  
förståelse för hur digital teknik fung-
erar, utan också om hur man förklarar 
det för allmänheten. Man behöver 
involvera både pedagogik och digitali-
sering. BBL
 En längre version av intervjun med 
Amy Loutfi finns att läsa på Biblioteks-
bladet.se

PROCENT är förra årets vinst-
marginal för Axiellkoncernen, som 
är dominerande leverantör av bland 
annat driftssystem för bibliotek. En 
total omsättning på 585 miljoner kro-
nor innebar en ökning med nästan 100 
miljoner jämfört med 2018. BBL
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CHALS

CHALMERS endagskonferens 
om bibliotek arrangeras åter 
parallellt med bokmässan. 
”Libraries in times of crises 
– challenges and opportuni-
ties” är temat och precis som 
bokmässan är Chals helt digitalt 
i år. På programmet:

Andreas Vårheim, professor 
vid The Arctic University of 
Norway, vars föredrag handlar 
om bibliotekens betydelse vid 
en kris. 

De amerikanska biblioteka-
rierna Stacy Brody och Sara 
Loree om volontärprojektet 
Librarian Response Corps vars 
syfte är att motverka ”info-
demi” vid till exempel en global 
pandemi.

Eva Schwarz och Stina Bäck-
ström, båda lektorer vid Söder-
törns högskola, som kommer 
att tala om vad digitalisering 
innebär för mellanmänskliga 
möten. BBL
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Amy Loutfi.

Christian 
Lauersen

Gustav Fridolin.
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 Tranströmerbiblioteket öppnar igen
I EN HUVUDSTAD där ett modernare och mer ändamålsenligt stadsbibliotek 
tycks evigt skjutet på framtiden, är varje annat nytt folkbibliotek en händelse att 
uppmärksamma. 

För drygt tre år sedan stängde Medborgarhuset på Södermalm för renovering. 
När arbetet nu börjar bli färdigt är Tranströmerbiblioteket en av de första verk-
samheterna att öppna. Placeringen i byggnaden är inte densamma som tidigare  
– i praktiken handlar det alltså inte om ett renoverat bibliotek utan om ett helt nytt. 
I den gamla amfiteaterlika vuxenavdelningen kommer en restaurang att öppna.

Biblioteket invigs den 22 september. BBL

Nypon och Vilja förlag ger ut lättlästa böcker för barn, 
unga och unga vuxna. Böcker som väcker läslust och 
bidrar till en nödvändig språkutveckling.

Lättlästa böcker för alla

11.

12. 13.

14. 15.

NYPON:
1. FAKTA OM  
AMERIKANSK POLITIK 
Tomas Dömstedt
ISBN: 978-91-7987-034-8

2. FAKTA OM PANDEMIER 
Frida Bejder Klausen
ISBN: 978-91-7987-134-5

3. DET GRÅ SKÅPET 
Mia Öström
ISBN: 978-91-7987-061-4

4. RÅTTORNA 
Kerstin Lundberg Hahn
ISBN: 978-91-7987-069-0

5. LÄSKIGA HUSET  
– GRANNEN OVANPÅ 
Mårten Melin
ISBN: 978-91-7987-023-2

6. RÄVEN & KANINEN 
PÅ ÄVENTYR 
Beth Ferry & Gergely 
Dudas
ISBN: 978-91-7949-268-7

7. BARA VARA VÄNNER  
– HAKIMS BOK 
Pernilla Gesén
ISBN: 978-91-7987-067-6

8. DEN HEMLIGA  
TRÄDGÅRDEN 
Frances Hodgson 
Burnett
ISBN: 978-91-7987-057-7

9. KOLL PÅ AI 
Jesper Allerup
ISBN: 978-91-7987-063-8

10. KOLL PÅ PESTEN 
Barbara Krasner
ISBN: 978-91-7987-051-5

1.

3.

2.

4. 5.

6. 7. 8.

9. 10.

16. 17. 18.

Hitta mer lättläst för barn & unga på: www.nyponforlag. Hitta mer lättläst för unga vuxna & vuxna: www.viljaforlag.se

Rysligt 
skrämmande 
skräckläsning!

Äntligen på  
lättläst svenska!

Aktuell
fakta 2020!

VILJA:
11. MÄN SOM HATAR 
KVINNOR 
Stieg Larsson
ISBN: 978-91-7723-826-3

12. DAMERS LIST 
Alexander McCall Smith
ISBN: 978-91-7949-265-6

13. HIMMELSDALEN 
Marie Hermansson
ISBN: 978-91-7949-275-5

14. DE SVARTA GLASÖ-

GONEN 
Maria Frensborg
ISBN: 978-91-7949-262-5

15. EN BEBIS PÅ  
STRANDCAFÉET 
Lucy Diamond
ISBN: 978-91-7949-264-9

16. FRANKENSTEIN 
Mary Wollstonecraft 
Shelley
ISBN: 978-91-7949-
271-7

17. BORTBYTINGEN 
Selma Lagerlöf
ISBN: 978-91-7949-
274-8

18. FÖRNUFT OCH 
KÄNSLA 
Jane Austen
ISBN: 978-91-7949-
272-4

Nypon_BT2005_Bibioteksbladet_2020.indd   1Nypon_BT2005_Bibioteksbladet_2020.indd   1 2020-09-02   15:56:182020-09-02   15:56:18

Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter

Hundratals har chansen. 
En blir Årets kulturtidskrift. 

24 oktober vet vi vilken.

JURYNS LÄSNING PÅGÅR.

bibliotekssystem? 

Det fria bibliotekssystemet Koha finns i 
22 folkbibliotek, över 100 skolbibliotek, 
universitets- och specialbibliotek.

DET FRIA BIBLIOTEKSSYSTEMET

kohasverige.se

Ska ni välja 

Nu satsar vi extra på skolbibliotek!

BIBLIOTEKSBLADET  
NR 6/2020

DET HÄR NUMRET av Biblio-
teksbladet har helt ägnats åt olika 

aspekter på digitalisering av biblio-
teksverksamhet. Vad borde nästa 
tidning handla om? Redaktionen 
har naturligtvis många tankar och 

planer, men är ändå nyfiken på vad 
läsekretsen vill läsa runt 40 sidor 

om när vintermörkret börjar tätna. 
Så hör av er! bbl@a4.se

BBL
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S tatsministern förknippar 
läsning av skönlitteratur 
med sommaren. I alla fall 
när han i augusti presenterar 
några av regeringens stöd-

åtgärder. Det är en snygg formulering i 
början av ett tillkännagivande. 

Våren 2020 ställde stora krav på oss 
alla. Den svenska förvaltningsmodellen 
med olika nivåer av ansvar för verksam-
heter som borde samarbeta uppvisade 
stora brister. Oförmågan att se sitt eget 
ansvar resulterade i att myndigheter, 
regioner och huvudmän pekade finger mot 
varandra. 

Svenska bibliotek befinner sig i samma 
förvaltningsmodell. Det är möjligt att titta 
åt ett annat håll när frågan om ansvar 
kommer upp på bordet. Vem som ska ta ett 
övergripande grepp när alla hävdar egen 
suveränitet är oklart. Och medan stats-
ministern tydligen har ett säsongsbaserat 
behov av kultur och litteratur är efterfrå-
gan stor på bibliotekens verksamhet året 
runt, även under pandemier. Därför är det 
glädjande att det svenska biblioteksväsen-
det när det väl gällde klarade av att erbjuda 
olika slag av bibliotekstjänster trots 
restriktioner och förändrade förutsätt-
ningar.

Det finns både negativa och positiva 
erfarenheter av våren.

UNDER HÖSTEN gäller det att skörda de bra 
resultat som hanterandet av den första 
fasen av pandemin trots allt gav. Ser vi 

Våren 2020 ställde stora krav  
på oss alla. Så sluta med snygga  
formuleringar, nu räcker de 
inte. Vi behöver handlingskraft 
oavsett årstid.

positivt på månaderna februari–maj 
skedde en relativt snabb digital utveckling. 
Fler användare ville använda digitala 
medier, digitala möten utvecklades från 
långrandiga och tråkiga till effektiva och 
fokuserade, konferenser genomfördes på 
ganska avancerad nivå, och förståelsen för 
att alla ska vara digitalt delaktiga ökade. 

Även utanför sektorn har det dragits 
slutsatser om bibliotekens roll. Omstarts-
kommissionen lyfter biblioteken som kraft 
för att starta om Sverige och den digitala 
kompetenshöjning som krävs. Det är bra. 
Det är något vi som förening arbetat för 
länge och ett arbete som redan sker runt 
om i alla typer av bibliotek. 

Men det kräver större förståelse och 
mer riktade resurser för biblioteken. De 
ekonomiska stödpaket som hittills satts in 
har gått förbi de vanliga strukturerna, som 
till exempel samverkansmodellen.

DET FINNS EN stor risk att åtminstone 
region- och folkbibliotekens ekonomier 
försvagas redan 2021. Regionerna och 
kommunerna har stort ansvar för att 
hantera corona och när regeringens 
stödpaket fasas ut ska de ta hand om 
effekterna inom ordinarie budget tillsam-
mans med lokaltrafik, äldrevård och annat 
som haft det ansträngt under pandemin. 
Därför krävs det riktade medel när biblio-
teken ska vara med och aktivt starta om 
Sverige. 

Vi kommer att arbeta för att regeringen 
och deras omstartssatsningar förstår det.

Men bespara oss snygga formuleringar 
– de ska helst återfinnas i just skönlittera-
turen. Nu räcker det inte. Vi behöver 
handlingskraft oavsett årstid.

LibShelf, smart återlämningssystem! 
Perfekt för ”Meröppet bibliotek”

Huvudkontor Försäljningsansvarig

P.V. Supa Sweden AB Erling Magnusson
Jungmansgatan 16 A Mobiltel. 070-567 2933
531 40  LIDKÖPING
Tel. 0510-608 00 www.pv-supa.se
Fax. 0510-205 60 e-post: info@pv-supa.se

P. V. Supa erbjuder kompletta lösningar till bibliotek
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RFID-teknik

Hybridlösningar
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Stöldskydd

Etiketter och förvaring
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Karin Linder är generalsekreterare  
för Svensk biblioteksförening.
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