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Detta tänkte jag prata om

• Nuläge och Omvärldsförändringar

• Internationell inspiration

• Existerande digitala bibliotekstjänster i Sverige

• Behovsanalys

• Hypotes om en ny tjänst

2018-11-21



På väg mot nationell biblioteksstrategi

2016 2017 20192018

Delrapporter, filmer och reformförslag

+ reformförslag

Förslag till 

nationell 

biblioteks-

strategi

omvärldsanalys utkast till strategilägesrapport



Förstudien nationell digital 
bibliotekstjänst

Undersöka behov och förutsättningar för en nationell digital bibliotekstjänst 
riktad till alla med syftet att öka tillgången till ett brett utbud av medier för att 
främja bildning, kunskap och läsning på lika villkor i hela Sverige.

Inläsning

Aktörsmöten

Workshops

Skriva och Färdigställa reformförslag

Förslag till 

nationell 

biblioteks-

strategi

Undersöka behov och förutsättningar för en nationell digital bibliotekstjänst 
riktad till alla med syftet att öka tillgången till ett brett utbud av medier för 
att främja bildning, kunskap och läsning på lika villkor i hela Sverige.



Digitalisering och 

stora förändringar av 

våra medievanor men 

bokläsandet stabilt



§2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 

ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning 

samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 

tillgänglig för alla.

Biblioteken – i demokratins tjänst…



Prioriterade grupper

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat 

genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur 

och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har 

annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur 

på

1. de nationella minoritetsspråken,

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och

3. lättläst svenska.

Biblioteken – i demokratins tjänst…



Folkbibliotek

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga 

för alla och anpassade till användarnas behov.

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 

kvalitet.

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 

användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar

för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat 

genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få 

tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Biblioteken – i demokratins tjänst…



Digitala 

abonnemang med 

böcker för dyra för 

många med lägre 

inkomster?





Valfri text i sidfoten. Justera text via menyfliken Infoga, 

knappen Sidh./sidfot 
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George Kerscher
• Chief Inovations Officer, DAISY Consortium

• Senior Advisor, Global Literacy, Benetech

• President IDPF 

People with disabilities

should be able to read...
• the same titles

• the same format

• at the same time

• get the same information 

about the books

• via the same distribution 

channel

• using the same reading app

• at the same cost

.. as everyone else
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1) Når inte målen 
att nå fler, 

prioriterade 
målgrupper

3) För smalt 
utbud av digitala 

böcker på 
bibliotek

5) Användarnas 
läsvanor sprids 
till tredje part

2) Bristfällig 
samordning -

utspridda resurser till 
tjänsteutveckling

4) Monopolartad 
leverantörsmarknad

(Folk)bibliotekens UTMANINGAR 
kring e-bokstjänster

Nuvarande 

ebokstjänster

= ej ok



SimplyE (lanserad 2016)
• Stort stadsbibliotek som vänder 

sig till en befolkning i New York 

om 3,4 miljoner invånare

• Livslångt lärande

• Open source-utveckling (Library

Simplified)

• Finansieras genom NYPL:s 

budget. NYPL:s medel kommer

från staden New York samt från

privata donationer. 

eReolen (lanserad 2011)
• Ekonomisk förening som ägs och 

finansieras av 98 danska 

kommuner och som vänder sig till 

hela Danmarks befolkning (5,7 m)

• Folkbibliotekens webbplatser 

länkar vidare till eReolen

• Finansieras av folkbiblioteken. 

Intäkterna beror på användnings-

volym och delas mellan förlagens 

distributör (Publizon) och eReolen. 

onlinebibliotheek (lanserad

2014)
• Drivs av nationalbiblioteket i

Nederländerna och finansieras via 

deras budget

• Vänder sig till en befolkning om 

17 miljoner

• Finansieras av staten. Det krävs

bibliotekslånekort för att använda

tjänsten vilket i Nederländerna är

avgiftsbelagt (42 EUR per år )

Benchmark bibliotekstjänster juni 2018



SimplyE eReolen

Online-

bibliotheek

Swedish public 

libraries /ELIB

Channels

iOS x x x x

Android X x x x

Website x x x

Types of content

ebooks in copyright x x x x

audio books x x x

ebooks out of copyright x

other content

Statistics

collection of ebooks (thousands) 178 28 15 38

collection of audio books (thousands) 0 7,5 1 6,8

Loans per 1000 capita in 2017 412 506 306 177

Active users per 1000 capita 37 64 21 unknown

Population size (million) 3,4 5,7 17 10

Cost per loan (EUR) 1,7 2,3 1,2 >2

Inhouse development x x

Outsourced development x x x

Number of content business models in use 4 3 1 1

Ebook market statistics in these countries

ebook sales (million EUR) in geographic area 2017 50 20,6 70 7

ebook revenue (EUR) per capita 15 4 4 1



Författare 
skriver

Förlag 
färdigställer 
och ger ut 

e-bok

Förlag 
laddar upp 

bok till 
aggregator 
och sätter 

pris 

Bibliotek 
gör urval 
och köper 

in via 
marknads-

plats

Bok 
publiceras 

för 
användare i 
biblioteks-
tjänsten

Användare 
hittar/söker 
och lånar

Användare 
läser / 
lyssnar

BIBLIOTEKAGGREGATOR / PLATTFORMSLEVERANTÖRFÖRLAG

Allt detta formar användarupplevelsen



eReolen = biblioteksägd infrastruktur

Multipla prissättningsmodeller = 
best practice

Kontroll över användarupplevelse, möjlighet att 
diktera villkor för affärsuppgörelse m.m.



Library Simplified - biblioteksägd 
infrastruktur och användarupplevelse

• Open source-plattform för 

ebokstjänster som drivs av 

Lyrasis (tidigare NYPL)

• 300 + bibliotek i USA 

• Inbyggt stöd för Adobe DRM i 

läsaren – inget behov att läsa 

böcker i andra appar

• Byggt för multipla 

innehållsleverantörer som kan 

konkurrensutsättas

• Tillgänglighet för 

funktionsnedsatta, EPUB3



Folkbibliotekens 
digitala utbud av 

böcker
• Ca 20 000 unika titlar
• Mestadels nytt (2010-

2016)
• < 10 % på engelska
• < 2 % på övriga språk

Tryckta böcker på SSB 
• 0,5 miljoner unika 

titlar
• 223 239 unika titlar 

utlånade 2016 -
hälften äldre än år 
2000 

• Hälften av förvärven 
på andra språk än 
svenska

Behov av bredare utbud av digitala böcker



> 300.000 böcker 

utgivna innan år 2000 

digitaliserade och fritt 

tillgängliga on-line 

inom Norges IP-range

baserat på kollektiv 

avtalslicens med 

Copynor

40 % av 

tidningssamlingarna

> 4 miljoner 

dokument 

tillgängliga on-

line varav 0,6 

miljoner = böcker

Frankrike och Norge långt före när det gäller 
digitisering av kulturarvet



Mobile first

Standarder för identifiering Datorgenererade (även AI)

rekommendationer e-handel

Bibliotek + öppna webbenLänkad data o Bibframe

Standarder för digital publicering

Behov av höjd innovationstakt



Organisatoriska utmaningar 
- många små aktörer



Organisatoriska utmaningar 
- brokigt utbud av nationella tjänster



Börläget mer
samordnat



Slutsats: 

Bibliotekssektorn behöver en samordnad 
biblioteksägd infrastruktur för e-
medietjänster riktade till allmänheten



Hypotes om en tjänst



Att främja bildning, 

kunskap och läsning 

genom att göra det 

lättare att nyttja ett 

bredare och mer 

relevant utbud av 

medier på lika villkor 

i hela Sverige 

Mätbara mål

1. Användningsvolym

2. Antal aktiva användare

• 2A. Geografiskt och 

demografiskt jämnare 

spridning

• 2B. Användning bland 

priogrupper

3. Nöjda användare

4. Bredare och relevantare 

utbud (viktat mot prio-grupper)

Effektmål 

nationell digital bibliotekstjänst

Förslag till övergripande mål



Övriga

Robotar

Andra institutioner

VIP (se dok 

kulturarvsws)

Användarnas drivkrafter



stödanvändare
Övriga 

intressenter

Aktörer som kan bidra till effektmålet



Tjänsten ska vara universellt utformad och 
inkluderande gentemot prioriterade grupper

- Barn och unga

- Personer med funktionsnedsättning

- Mångspråkiga

- Nationella minoriteter

- Ekonomiskt utsatta

- Teknikovana



Inriktning? 

eller Vilka har mest 

potential att bidra till 

effektmålet?

Övriga

Robotar

Andra institutioner

VIP (se dok 

kulturarvsws)



Prioritering på drivkraftsnivå Prioritering på materialtyp

Prioriterade samordningsinsatser



Hypotes om användarbehov och 

inriktning som effektivast bidrar till att 

uppnå effektmålet

Nuläges- och 

omvärldsanalys, 

benchmark

Övergripande mål

och syfte



NY TJÄNST

Nationell informations-

försörjningstjänst B2C fokuserad på e-

böcker, ljudböcker och 

biblioteksdigitaliserad historisk 

litteratur (backlist) riktad till unga 

och vuxna

E-bokstjänst 

riktad till 

tröskelläsare 

6-12 år

Nationell tjänst 

med §17-innehåll 

riktad till 

läsnedsatta 

Nordisk e-

medietjänst riktad 

till mångspråkiga

fokus på litteratur 

på andra språk än 

svenska 

Statligt finansierade nationella tjänster 

riktade till prioriterade grupper

”Gymnasieeleven”

”Ämnesspecialisten”

”Musikälskaren”

”Föräldern (modersmål)”

”Topplisteläsaren”

”Nischläsaren”

”Stickspårsläsaren”

Lokala 

bibliotek i 

Sverige

Framförallt forsknings-

och utbildnings-

bibliotekens 

informations-

försörjningstjänster 

riktade till egna 

studenter, forskare 

och personal

”Forskaren”

Humaniora-forskare

”Studenten”

”Läraren”

Egen personal

KB:s digitala tjänster 
– ”samhällets minne”

Libris webbsök, Regina -

SMDB - Svenska Dagstidningar -
Swepub - Arken - Filmarkivet.se -
Digitala SOU:er - Digitaliserade 
kortkataloger - Suecian -
Manuscripta - Nya Lundstedt 
Dagstidningar - Svensk Historisk 
Bibliografi - Biografblad -
Musikkatalogen - Kulturarw3 -
Filmarkiv-forskning - Digitalt 
riksdagstryck

Hypotes om fas 1



Den nya tjänstens USP

2018-11-21

• Brett och Relevant utbud

– Aktuella titlar och historiska (long-tail)

– Språklig bredd

– Bibliotekarie-kuraterad + datorgenererade

– Tillförlitlighet (insamlat, beskrivet och bevarat) 

• För alla – universellt utformade tjänster för att 

inkludera prioriterade grupper

• Lokal personal i lättillgängliga lokaler i tätorter 

över hela landet stödjer användning av tjänsten 

som en naturlig del av sitt läsfrämjande arbete



1) Hög nivå av friktion (begränsat antal 

samtidiga anv/titel, användare kan reservera) 

2) Medelmycket friktion, ungefär som 

folkbibliotekens nuvarande accessmodell 

(begränsat antal lån/anv/tidsenhet)

3) Lite friktion – fast pris för en katalog, inga 

begränsningar kring nyttjande

4) Kollektiv avtalslicens för biblioteksdigitaliserad 

backlist (jmfr Bokhylla-avtalet i Norge)

Popularitet / kommersiellt intresse

20-30 % ? 

på andra 

språk än 

svenska

Kulturarv 

på svenska 

och 

minoritets-

språk

Aktuell allmänlitteratur – hyrs in som tjänst 

genom upphandling på aggregatormarknaden

Digitaliserad backlist

5) Fritt digitaliserat innehåll



Vikten av att lokala bibliotek medverkar!

• Delta i utvecklingsarbete, t.ex. 

användarstudier, 

integrationsprojekt (B2B)

• Användarstöd och support

• Marknadsföring och kommunikation

• Kuratering: urval, redaktion och 

läsfrämjande 

• Delta i styrningsorgan, råd el likn



Förstudie 

nationell 

digital 

biblioteks

-tjänst

2011 2018

Vi behöver komma igång!



Tack!
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