
BiBlio
 tekenoch

Bok
MARk
nADen
Johan Svedjedal

     Rapport från Svenska Förläggareföreningen

– från folkskola till e-böcker



Biblioteken och bokmarknaden
– från folkskola till e-böcker

Johan SvedJedal

Rapport från Svenska Förläggareföreningen



Rapporten kan beställas från:

Svenska Förläggare aB  
drottninggatan 97  
113 60 Stockholm   
tfn 08-736 19 40   
info@forlaggare.se  

© Författaren och Svenska Förläggareföreningen
RedaktöR  Kerstin Törngren
GRafisk foRm  Majbritt Hagdahl
tRyckt hos  Linderoths Tryckeri i Vingåker
Stockholm december 2012 
ISBN 978-91-976730-5-1



3

Innehåll

Förord     5

E-böckerna, biblioteken och bokmarknaden    6

Tidiga folkbibliotek    10

Bokmarknaden    13

De moderna folkbibliotekens framväxt    17

Biblioteksersättningen – ett resultat av debatten om biblioteken  

och bokmarknaden    22

Bibliotekstjänst – samordning via bibliotekens eget företag    25

Folkbiblioteken och bokmarknaden under efterkrigstiden    27

En svensk bibliotekslag    32

En annan värld? Akademisk publicering och universitetsbiblioteken    34

Elib och andra modeller    37

Diskussion    39

dokumentation    44

Källor och litteratur    47



4

Johan Svedjedal  är professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, 
vid Uppsala universitet. En stor del av hans forskning har äg-
nats bokmarknad och förlag, senast i Spektrum – den svenska 
drömmen (2011).



5

Förord    

Digitaliseringen av dagens bokbransch innebär stora utmaningar och förlagen 
måste finna vägar att förhålla sig till dem. Den många gånger bristande respekten 
för upphovsrätten – pirater som illegalt publicerar digitala bokfiler – är en sådan 
utmaning. Att momsen på nedladdningsbara och strömmande bokfiler är 25 pro-
cent medan alla andra bokformat har 6 procent moms är ytterligare ett påtagligt 
problem. Det gör digitala böcker dyrare än de annars skulle kunna vara. 
 E-böckernas intåg innebär också utmaningar då det gäller förlagens försäljning 
till biblioteken och bibliotekens utlåning av dem. Förlagen vill öka utgivningen 
och etablera en kommersiell marknad för e-böckerna, där förstås biblioteken ska 
vara en del. Men biblioteken kan inte dominera marknaden. Då riskerar vi att e-
boksutgivningen stannar av.
 Biblioteken spelar en viktig roll i samhället. Hur har den rollen förändrats un-
der årens lopp? Och hur har bokmarknaden förändrats? Har biblioteken en annan 
uppgift idag än de hade då de etablerades i början av förra århundradet?
 Vi har bett professor Johan Svedjedal vid Uppsala universitet att beskriva re-
lationerna mellan biblioteken och bokmarknaden sedan folkbiblioteksväsendet 
växte fram, dess uppdrag och funktion ur ett historiskt perspektiv och vilken roll 
den spelar, och bör spela, i dagens Sverige. Den rapporten håller du nu i din hand. 

Stockholm december 2012

Eva Bonnier   Kristina Ahlinder
Ordförande   Direktör
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Digitaliseringen av bokbranschen har debatterats i decennier. Tidigare riktades 
intresset främst mot nätbokhandeln, nu gäller diskussionerna i Sverige främst e-
böcker och läsplattor. När ska den nya tekniken för digital läsning slå igenom? Och 
vilka former ska spridningen av e-böckerna ta? Köp? Utlåning via bibliotek? Gratis 
tillgängliggörande via nätet, antingen med någon form av godkännande, eller via 
Pirate Bay?
 Sådana framtidsfrågor är förbundna bakåt i tiden med längre historiska linjer 
i branschen. De digitala genombrotten kan förknippas med tidigare tekniska för-
ändringar, inte så att de skulle direkt avspegla varandra, men i den meningen att 
paralleller och liknande debattämnen går att urskilja. Historien ger också exempel 
på hur bokbranschen och biblioteken har hanterat tidigare förändringsprocesser.
 Ett av de ämnen som har diskuterats intensivt i Sverige gäller folkbiblioteken 
och e-böckerna. Ska biblioteken låna ut e-böcker? Ska utgivningen vara kostnads-
fri? I vilka former ska den ske – obegränsad, med en kostnad för biblioteken per 
utlån, via licenser med eller utan utlåningsbegränsningar? Hur ska biblioteken er-
sätta producenterna för utlåningen av e-böcker? Kan en marknad för e-böcker alls 
fungera om biblioteken har en bred gratisutlåning av e-böcker?
 E-böckerna finns redan på folkbiblioteken, och utlåningen av dem ökar snabbt 
(även om den är minimal i relation till utlåningen av tryckta böcker). År 2006 lå-
nades knappt 200 000 e-böcker ut vid svenska folkbibliotek, fem år senare drygt 
650 000. Jämsides med det ökar utgivningen av e-böcker, om än från en modest 
nivå: år 2007 utgav medlemsförlagen i Svenska Förläggareföreningen 53 e-böcker, 
år 2011 var siffran 499. Den totala utgivningen av e-böcker 2011 (inklusive utgivare 
som inte är med i föreningen) var 972 titlar. Den överväldigande majoriteten sprids 
via biblioteken. Litteraturutredningen summerar statistiken angående e-böcker på 
följande sätt: ”Proportionerna är grovt sett en försäljning per åtta utlån, att jämföra 
med fysiska böcker där relationen är ungefär ett till ett.” Utredningens kommen-
tar är att ”förhållandena mellan för användarna fritt tillgängliggjorda e-böcker via 
biblioteken och andelen sålda [är] anmärkningsvärda. Om det ska kunna etableras 
en uthållig kommersiell marknad för detta format är det rimligt att anta att dessa 
proportioner måste förändras”. Marknaden för e-böcker och utlåningen av dem 
är visserligen ännu försvinnande liten, men alla räknar med att den ska få samma 
genombrott i Sverige som i exempelvis USA och Japan. Problemet för svenskt vid-
kommande är om biblioteken blockerar uppkomsten av en marknad, och därmed 
produktionen av e-böcker.
 Teoretiskt sett kunde man förstås tänka sig att förlagen arbetar med en utgiv-
ningskarens, så att e-böckerna ges ut en tid efter det inbundna originalet, ungefär 
som med kartonnage eller pocketböcker. Men e-böckerna har hittills vunnit i upp-
märksamhet på att ges ut samtidigt som den nyutgivna boken är medialt aktu-
ell. ”Nyhetsvärdet gör att den största försäljningen sker första dagarna, för att inte 
säga första timmarna. Man behöver inte sänka priset”, säger Mattias Fyrenius, chef 
för Bokus/Dito. Beträffande biblioteken har vissa förlag dock infört en karens vad 

E-böckerna, biblioteken och bokmarknaden
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 gäller utlåningen: e-böckerna levereras helt enkelt inte till utlåning förrän några 
månader efter utgivningen.

*

I grunden finns två extrema positioner i synen på biblioteken och e-böckerna – 
fritt och gratis tillgängliggörande, eller ingenting alls. Mellan dessa extremer finns 
en rad alternativ för begränsningar: utlån av bara ett exemplar av en e-bok åt gång-
en, begränsningar i utlåningstiden, olika modeller för ersättning åt producenterna. 
 De olika positionerna kan belysas genom ett par citat ur en av de många artiklar 
i ämnet som Biblioteksbladet har innehållit.

Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförening:
– Att låtsas som att en e-bok är en pappersbok är dömt att misslyckas. Helt enkelt 
därför att det inte är sant. Typ detsamma som om någon skulle ha sagt att: Jo, tryck-
ta böcker är nog bra men de måste ju väga som en stentavla, det har ju fungerat 
hittills.
– Genom e-boken kan litteraturförmedlingen via biblioteken revolutioneras ge-
nom att många samtidigt kan dela läsupplevelsen. Det måste uppmuntras, inte be-
kämpas. Sverige har inte för många läsare utan för få. Biblioteken vill göra rätt för 
sig men samtidigt ge sina användare tillgång till e-bokens fulla potential. När man 
väl erkänt det som utgångspunkt kan man börja diskutera vilken lösning som ska 
till.

Mats Söderlund (dåvarande) ordförande för Författarförbundet:
– Det handlar om att vi som arbetar med att skapa litteratur alltid måste slåss för 
att få betalt för vårt jobb. Om e-böckerna tar trettio procent av marknaden – som i 
USA – betyder det att trettio procent av våra inkomster skulle försvinna eller kraf-
tigt reduceras om e-böckerna blev obegränsat och gratis tillgängliga via bibliote-
ken.

En liknande synpunkt som Söderlunds brukar förlagsvärlden anföra. Som Kristina 
Ahlinder, vd för Förläggareföreningen, uttryckte saken: ”Vi har ingen kommersiell 
marknad för e-böcker idag. Den finns inte. Över 90 procent av all försäljning av 
e-böcker idag går till biblioteken till ett mycket lågt pris och förlagen får inte sina 
kostnader täckta.” Ur förlagens synvinkel riskerar den gratis utlåningen från biblio-
teken att göra produktionen av e-böcker olönsam. Och då producerar förlagen inga 
e-böcker. Samtidigt är förlagen angelägna om att ge ut e-böcker. Ett skäl är att man 
föreställer sig att de når nya kunder, sådana som kanske inte skulle ha köpt boken 
i tryckt form, ett annat att formen potentiellt sett kan bli lönsam också bland vana 
bokköpare.
 Affärsmodellerna för ersättning till upphovsmännen varierar (jfr nedan), men i 
grunden är problematiken alltså klar. Producenterna befarar att e-boksutlåningen 
ska skada deras traditionella inkomster, medan biblioteken ser mediets möjligheter 
att snabbt nå ut till många. Som en bibliotekarie uttrycker saken på tal om köerna 
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om ungefär 250 personer till David Lagercrantz bok om Zlatan och Camilla Läck-
bergs nya roman: ”Vi skulle aldrig ha råd att köpa dessa böcker i många exemplar i 
tryckt format. E-böckerna är ett utmärkt komplement och håller dessutom köerna 
nere. Alla blir nöjda när de får läsa böckerna när de är som hetast och inte efter ett 
halvårs väntan.”
 Problemet är förstås bara att alla inte är nöjda. Tveksamheten finns hos somliga 
biblioteksföreträdare, som menar att e-boksutlåningen trots allt är för dyr. Och den 
finns hos förlag och författare som ser sin e-boksmarknad hotas av bibliotekens 
utlåning. Därför vill de att biblioteken betalar skälig ersättning (”göra rätt för sig”, 
som Niclas Lindberg uttrycker saken). Från bibliotekshåll beskrivs detta ibland 
som snikenhet. Men det kan också ses som en ängslan för att e-boksmarknaden 
ska förstöras innan den ens har börjat fungera.
 Tonläget i debatten är högljutt. Enligt min uppfattning har det inte bara att göra 
med osäkerheten om den närmaste framtiden (e-bokens vadan och varthän), utan 
med en lång och komplicerad historia gällande relationen mellan biblioteken och 
bokmarknaden – något som inkluderar folkbibliotekens syn på det egna upp draget. 
 Vad jag har försökt göra i denna rapport är att behandla en uppsättning frå-
gor som jag menar i grunden hänger samman. Jag har velat gå utöver dagsdebat-
ten, som ju per definition är föränderlig (knappt en dag har gått under skrivandet 
utan något nytt utspel, affärsinitiativ eller rykte gällande e-böcker i Sverige). Osä-
kerheten om den närmaste tidens utveckling är uppenbar, både hos biblioteken 
och i bokbranschen, även om alla väntar sig en snabb och omvälvande tillväxt för 
 e-böckerna. 
 Mycket av debatten gäller faktorer som utbud, prissättning, läsverktyg, kopie-
ringsspärrar, villkor för tillgängliggörande och betalningsmodeller. Fortfarande 
har e-boksmarknaden i Sverige karaktären av ett fullskaleexperiment med sådana 
faktorer. Yttre händelser kan dock innebära att betingelserna ändras snabbt. Har-
lequins satsning på e-böcker kan nog förändra köpbeteendet snabbare än många 
i branschen föreställer sig. Om Amazon.com med läsplattan Kindle etablerar sig 
i Sverige – som allt envisare rykten gör gällande – kan plötsligt hela den svenska  
e-boksmarknaden förvandlas i grunden.

*

Några tekniska och begreppsmässiga frågor bör lämpligen klargöras här.
 I likhet med t.ex. Litteraturutredningen menar jag i det följande med e-bok ”en 
elektronisk version av en tryckt bok som är avsedd att läsas med hjälp av en dator, 
smartphone eller annat mobilt läsverktyg” (läsplatta, surfplatta o.dyl.). Enkelt ut-
tryckt är de e-böcker som i det följande diskuteras ompaketerade versioner av tra-
ditionella tryckta böcker. De nya hybridformer som digitaliseringen har givit upp-
hov till (t.ex. blandformer av löpande text, datorspel och filmer), och som ibland 
representerar radikalt nya konstnärliga möjligheter, tas därför inte upp, inte heller 
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verk som publiceras direkt i digital form. Diskussionen begränsas också i praktiken 
till e-böcker som fortfarande är upphovsrättsligt skyddade. E-boksproduktionen 
av upphovsrättsligt fria titlar från exempelvis Litteraturbanken och Projekt Rune-
berg faller alltså utanför diskussionen.
 Diskussionen gäller nedan i regel de kommunala folk- och skolbiblioteken. Om 
andra bibliotek avses har jag strävat efter att det ska framgå. Huvudsakligen av-
ser det som sägs om lån och biblioteksutnyttjande personer som har fysiska möj-
ligheter att besöka bibliotekslokaler och att utnyttja ordinarie mediebestånd. Det 
betyder att en del viktiga biblioteksfrågor kommer i skymundan, t.ex. frågor om 
Boken kommer och annan uppsökande verksamhet, talböcker för personer med 
fysiska läshinder (DAISY m.m.). Jag är mycket medveten om dessa verksamheters 
vikt inom biblioteksrörelsen (och att en del av dem är hotade), men de har ingen 
polariserande roll i den debatt om biblioteken och bokmarknaden som rapporten 
behandlar.
 Både bokbranschen och folkbiblioteksrörelsen uppvisar stora interna variatio-
ner. Termen ”förlag” omfattar allt från egenutgivare till transnationella förlagskon-
cerner, arbetet och målsättningarna inom folkbiblioteken kan skilja sig radikalt åt 
mellan olika kommuner. I det följande söker jag dock de stora och gemensamma 
linjerna, ofta utifrån nationell statistik.
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Tidiga folkbibliotek

Offentliga bibliotek har funnits i flera sekler: nationalbiblioteket Kungl. biblioteket, 
universitetens bibliotek, kyrko- och församlingsbibliotek, bibliotek i anslutning till 
gymnasier och andra skolor. Fram till slutet av 1800-talet var de statliga och kom-
munala biblioteken främst knutna till undervisningsanstalter och i mindre grad 
avsedda för vad som kan kallas ”allmänläsaren”. Biblioteken var inte inriktade på 
romaner och andra populära genrer, utan tillhandahöll främst litteratur för under-
visning, upplysning och uppbyggelse.
 Denna inriktning hos de offentliga biblioteken medförde att kommersiellt ar-
betande bibliotek kunde etableras i Sverige. Inte sällan bedrevs de i en form där en 
enskild person kombinerade bibliotek och bokhandel/antikvariat. Affärsmodellen 
var i regel den att låntagaren betalade en månatlig (eller årlig) summa, och för den 
kunde låna hem ett visst antal böcker. De kommersiella lånebiblioteken var, natur-
ligt nog, beroende av att dra så många låntagare som möjligt, och satsade därför 
gärna på den mest populära litteraturen. Sådana bibliotek fanns naturligtvis inte 
bara i Sverige utan runtom i Europa: i England anses exempelvis Mudie’s Circula-
ting Library ha haft en avgörande betydelse för den viktorianska romanen genom 
sin omfattande utlåning. Denna tradition av kommersiella lånebibliotek var länge 
glömd i svensk bibliotekshistoria, men biblioteksformen spelade också hos oss en 
inte oviktig roll för romangenrens genombrott. Deras viktigaste period var från 
slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet, men bibliotek av detta slag fanns kvar 
långt in på 1900-talet.
 Att de kommersiella lånebiblioteken försvann berodde förstås på genombrottet 
för de moderna folkbiblioteken – bibliotek som finansieras av medborgarna via 
skatter, som är gratis tillgängliga för alla, och som har ett brett urval av litteratur. 
Enligt en långvarig tradition har de också bedrivits utan vinstsyfte och i kommu-
nal regi. Inte sällan drivs delar av verksamheten i samarbete med skolor (vanligen 
genom att filialbibliotek och skolbibliotek sammanfaller).
 Historien bakom nutidens folkbibliotek brukar anses börja med sockenbiblio-
teken, som i sin tur hängde samman med 1842 års folkskolestadga. Bibliotek hade 
naturligtvis funnits ute i socknar och skolor före 1842, men folkskolestadgan hade 
en principiellt viktig betydelse genom att framhålla att sådana bibliotek borde in-
rättas runtom i landet. Som det hette i stadgan:

För underhållandet af de i skolan förvärfvade kunskaper och synnerligen för be-
främjandet af en sann christelig bildning [–––] åligge det ock Presterskapet att 
uppmuntra till inrättande och begagnande af Socken-bibliothek, samt att dertill 
tjenliga böcker föreslå.

 
Ur nutida synvinkel kan stadgan verka främmande. Den pekar ju ut bibliotekens 
uppgifter som att de främst har att göra med undervisning och befrämjandet av 
kristliga dygder. Kyrkan ges också en särställning, både som initiativtagare och i 
urvalet av litteratur. Det är enkelt att tolka systemet som en uppmaning till intel-
lektuell disciplinering av medborgarna. Ändå hade folkskolestadgan en stor prin-
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cipiell betydelse. Med den betonades för första gången ordentligt att inrättandet av 
offentliga biblioteken var ”en offentlig angelägenhet af vikt”, som folkbiblioteksrefor-
matorn Valfrid Palmgren senare uttryckte saken.
 Det skulle dröja innan sockenbiblioteken blev en kraft att räkna med. Folksko-
lestadgan var fatalt diffus i sin uppmaning till prästerna (de skulle ”uppmuntra 
till inrättande”), och innebar inte att några särskilda offentliga resurser tillsköts 
till biblioteken. Trots att många bildningsintresserade personer och organisationer 
arbetade för fler sockenbibliotek verkar det snarast som om antalet sockenbibliotek 
minskade något de första åren efter stadgans införande. 
 En viktig förändring gällande sockenbibliotekens ställning kom också 1867. Ef-
ter en tvist mellan kommunal- och kyrkostämmorna i en socken i Skara stift, beslöt 
Kungl. Maj:t att den högsta myndigheten för sockenbiblioteken var kommunal-
stämman, inte kyrkostämman. Följden blev att sockenbiblioteken i viss mån kom 
att sväva mellan skolans och kommunens ansvarsområden. Anslagen urholkades, 
bokbeståndet förnyades långsamt eller inte alls, och sockenbiblioteken kom gradvis 
att te sig allt mer föråldrade och förfelade. Många av dem var i praktiken knappt 
fungerande, och den uppskattning av hur många sockenbibliotek som fanns år 
1904 (1 100 stycken) är nog snarast i överkant.
 Bredvid de skakigt fungerande sockenbiblioteken fanns de kommersiella låne-
biblioteken, men främst en rad föreningsbibliotek som grundades under 1800-talet. 
De drevs dels inom folkrörelserna (arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorö-
relsen), dels i olika fristående bildningsförbund. Sådana föreningsbibliotek hade 
olika inriktning, men var oftast inriktade dels på att tillhandahålla litteratur som 
drev föreningens idéer och intressen, dels på att hjälpa att medlemmarna att erövra 
den ”etablerade” eller ”stora” kulturen. I det ideala fallet blev de mötesplatser och 
ett tankens universitet för befolkningsgrupper som var utestängda från kulturens 
elitskikt. Föreningsbibliotekens syfte var att fungera som bildningsanstalter i ett 
fritt och frivilligt arbete.
 Jämte sådana föreningsbibliotek fanns också ett antal stadsbibliotek, allmänna 
bibliotek som drevs med kommunala anslag. Som ett slags mönsterbibliotek av 
denna typ framstod det s.k. Dicksonska folkbiblioteket i Göteborg, grundat 1861. 
När Valfrid Palmgren presenterade sin viktiga utredning om det allmänna biblio-
teksväsendet år 1911, beräknade hon att sådana stadsbibliotek fanns i ett sextiotal 
svenska städer. Men hon pekade också på hur ojämnt intresset för biblioteksverk-
samheten var runtom i landet. Det kan vara värt att citera henne som en påmin-
nelse om hur svagt utvecklat folkbiblioteksväsendet var ännu för 100 år sedan:

Sammanlagdt har omkring ett 60-tal svenska städer kommunala eller af kommu-
nen delvis understödda bibliotek. Många af dessa bibliotek skötas med största in-
tresse, och man synes i allmänhet försöka att göra det bästa af de ogynnsamma 
förhållanden, under hvilka biblioteksverksamheten hittills arbetat i vårt land. Å 
många andra ställen däremot, äfven i städerna, är det kommunala intresset för bib-
lioteken ytterst ringa och den kommunala biblioteksverksamheten inskränkt till 
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ett föråldradt och halft bortglömdt sockenbibliotek, inhyst i hörnet af en skolsal. 
Och i en del svenska städer slutligen saknas biblioteket helt och hållet i stadens 
budget, och man synes ännu icke hafva vaknat till insikt om denna institutions 
oundgänglighet i ett modernt samhälle, för så vidt man afser ett verkligt, varaktigt 
gagn af sitt skolväsende.

De offentligt tillgängliga biblioteken hade alltså utvecklat sig efter fyra linjer: de 
kommersiellt arbetade lånebiblioteken, de föreningsanknutna biblioteken, och de 
ojämnt skötta kommunala socken- och folkbiblioteken. Så småningom skulle de 
fyra linjerna gå samman och bli våra dagars kommunala folkbibliotek.
 Naturligtvis hade biblioteksrörelsen som helhet en väsentlig betydelse för läs-
kulturen i vid mening och för den gradvisa breddning av den läsande befolkningen 
som skedde under 1800-talet. Men den framstod knappast som något hot mot ak-
törerna på bokmarknaden – mot de författare, förläggare och bokhandlare som 
producerade och förmedlade de böcker som de allmänna biblioteken lånade ut.
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Bokmarknaden    

Jämsides med den utveckling för biblioteken som har skisserats ovan, hade en 
modern bokmarknad fått sitt genombrott i Sverige. Om 1842 var ett märkesår för 
biblioteken, var det följande året lika viktigt för bokbranschen. År 1843 grundades 
nämligen Svenska Bokförläggareföreningen. Sammanslutningen var en intresseor-
ganisation för bokförlagen, men främst en organisation avsedd att ordna förhållan-
dena i återförsäljarledet. Under det tidiga 1800-talet sålde förlagen via mängder av 
kanaler – bokhandlar, kolportörer, tryckerier, privatpersoner m.m. Olika förläggare 
anlitade olika återförsäljare. Det ledde naturligtvis till svårigheter för bokköparna 
(som fick söka böcker på flera håll), men också till dålig ekonomisk bärkraft för 
återförsäljarna – med flera stora bokhandlarkonkurser som följd och därav följan-
de förluster för bokförlagen. Förlagens lösning blev att gå ihop om ett gemensamt 
system av återförsäljare, så kallade kommissionärer. Antalet kommissionärer på en 
ort skulle begränsas så att varje kommissionär skulle försäkras om tillräckligt stabil 
kundkrets. 
 Systemet byggde på några viktiga affärstekniska inslag. För det första fick kom-
missionärerna sina böcker med kredit och returrätt: i normalfallet redovisades fö-
regående års försäljning den 1 april året efter, och först då behövde bokhandlaren 
betala förläggarna för de försålda böckerna. Om böckerna låg kvar osålda länge 
hade bokhandlaren rätt att returnera dem. Förläggarna överenskom också om att 
bokpriserna skulle vara fasta, dvs. kommissionärerna fick inte konkurrera sinse-
mellan med prisvapnet. Ännu viktigare var att de fasta priserna också gällde hos de 
bokhandlare som fanns utanför kommissionssystemet, de s.k. ”fria bokhandlarma”. 
Om de ändå sänkte priserna, rapporterades saken snabbt av observanta bokhand-
lare, och den syndande bokhandlaren fick först en tillsägelse, sedan embargo på 
nya leveranser från förläggarna i bokförläggareföreningen. Det var bokförlägga-
reföreningen som utsåg kommissionärerna: nya platser utannonserades (ungefär 
som vid en tjänstetillsättning) och föreningen utsåg sedan den de ansåg vara mest 
lämpad. En kommissionär kunde sedan grunda en eller flera filialer i den trakt där 
han eller hon var verksam. Kommissionsbokhandlarna var i princip fullsorterade 
(och hade plikt att ta emot alla böcker som förläggarna sände dem), medan filia-
lerna hade ett mindre utbud.
 Systemet förändrades naturligtvis på åtskilliga punkter, men grundstrukturen – 
med utsedda återförsäljare, fasta bokpriser och returrätt – fanns kvar ända till 1970.
 Kommissionssystemet var alltså en branschintern överenskommelse, ett system 
som styrdes av förläggarna för att skapa stabilitet i återförsäljarledet. Rent affärs-
tekniskt var det lyckat – kommissionsbokhandlarna hade god lönsamhet (och kon-
kurserna blev färre), samtidigt som systemet tillförsäkrade förläggarna möjligheten 
att få ut sina böcker i bokhandeln. Men det är slående hur pass litet antal kommis-
sionärer det fanns: ökningen i återförsäljarledet kom främst genom filialer, inte via 
nya kommissionärer. Skälet var naturligtvis den konkurrensbegränsning som fanns 
inbyggd i systemet. Hellre än att släppa in nya konkurrenter, valde förläggarna och 
bokhandlarna att låta en existerande bokhandel utvidga sitt revir.
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 År 1843 var antalet kommissionärer 74, 1887 hade det växt till 135 och 1912 var 
det 157. År 1890 hade Svenska bokförläggareföreningen 64 filialer – 1910 var anta-
let 127. Man ska dock minnas att dess återförsäljare bara utgjorde den hårda kär-
nan i ett allt bredare system av återförsäljare. Bland ”de fria bokhandlarna” fanns 
alla sorters återförsäljare – kringvandrande bokförsäljare, bokhandlare vars utbud 
mest påminde om en lumpbod, etablerade bokhandlare med stora, egna butiker 
av samma slag som en kommissionsbokhandel. En hel del böcker såldes i tobaks-
affärer, och med åren blev Pressbyrån en viktig, fri återförsäljare av billigböcker. 
Systemet är ännu mer diversifierat idag, men grunddragen går igen: i centrum av 
återförsäljarledet ett specialiserat system av återförsäljare, därutöver bokförsäljning 
via kiosker, dagligvaruhandel m.m.
 Den läsande och bokköpande publiken växte långt snabbare än antalet återför-
säljare. Bakom låg naturligtvis stora sociala krafter som industrialiseringen, urbani-
seringen och demokratiseringen – processer som sakta ledde till ökande inkomster 
och ökat intresse för läsning. En viktig faktor var den kommunikationsrevolution 
som järnvägarna innebar. I järnvägssamhällena fanns tillräckligt kundunderlag för 
bokhandlar, Pressbyrån sålde böcker på stationer och på tåg, och tågen blev en 
praktisk form för distribution från förlag till bokhandeln. Till bilden hör också att 
det tryckta ordet var mediernas härskare till en bit in på 1900-talet: biofilmen fick 
sitt genombrott först efter sekelskiftet, radion under 1920-talet och tv:n inte förrän 
på 1950-talet. Under 1800-talets sista decennier var det tryckta ordet den naturliga 
vägen till upplysning, underhållning och uppbyggelse.
 Följden blev att bokmarknaden växte kraftigt. Siffermaterialet är tyvärr bräck-
ligt, eftersom tillförlitlig statistik saknas gällande hela bokutgivningen till långt in 
på 1900-talet, men de vetenskapliga studier som har gjorts av bokutgivningen visar 
en stark tillväxt från 1830-talet och framåt. Det var på 1830-talet som den svenska 
originalromanen slog igenom ordentligt (med författare som Fredrika Bremer, 
Emilie Flygare Carlén och C. J. L. Almqvist). Men trots att de samtida recensenterna 
utmattade talade om översvämningen av böcker, utkom inte fler än i genomsnitt 
21 nya svenska romaner per år under 1830- och 1840-talet (med en stark ökning 
under denna period). På 1880-talet hade siffran stigit till 71 titlar. Lika tydlig är 
ökningen för hela utgivningen av fiktionsprosa för vuxna (alltså inklusive nya upp-
lagor och översättningar). Diagram 1 visar utvecklingen från mitten av 1860-talet 
till början av mellankrigstiden (observera dock att siffrorna för 1900-talet bygger 
på överslagsberäkningar och att registreringen av utgivningen blev noggrannare 
från 1906).
 Den starka ökningen under 1900-talets första år beror delvis på vad som är 
en metodisk synvilla (orsakad av bättre registrering av utgivningen), men den 
avspeglar också en faktisk förändring på bokmarknaden – genombrottet för de 
moderna billiga böckerna. År 1904 lanserades ”enkronasböckerna” och några år 
därefter ”tjugofemöresböckerna” (i bägge fallen döpta efter priset per volym). De 
var i allt väsentligt föregångare till vår tids pocketböcker. I långa serier, utgivna av 
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både kvalitets- och underhållningsförlag, spreds här prisbillig litteratur som nådde 
fram till läsarskaror som bokbranschen tidigare bara kunnat drömma om. Serierna 
blandade enkel underhållning och litterära klassiker, översättningar och svenska 
original, nyutgåvor och nyskrivet, kriminalfiktion och social realism. Det var en 
ström av prisbillig litteratur som vällde ut över landet.
 Billiga böcker hade naturligtvis funnits tidigare, men enkronas- och tjugofe-
möresböckerna innebar för första gången att de svenska förläggarna på bredden 
upptäckte vilken stor marknad som verkligen fanns. Marknaden var förstås mycket 
sammansatt. En del läsare var intresserade av de billiga återutgåvorna av kvalitets-
litteratur som fanns – de svenska åttiotalisterna, August Strindberg, Selma Lager-
löf, eller till och med en förkortad version av Dantes Den gudomliga komedin som 
 tjugofemöresbok (!). Andra intresserade sig mer för de sentimentala och spännan-
de kärleksromaner som utgjorde ytterligare en del av utgivningen. Så fanns också 
många titlar kriminalfiktion – översättningar och svenska original – som var en 
viktig del av utgivningen. 
 Numera skulle man förmodligen uttrycka saken som att utgivningen var di-
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versifierad, med både det ”bästa” och det ”sämsta”, det ”smala” och det ”breda” mer 
tillgängligt än tidigare. På liknande sätt kunde billigböckernas framgångar beskri-
vas som att de nådde nya ”kundsegment”, personer som inte haft råd eller socialt 
självförtroende nog att köpa böcker via den vanliga bokhandeln, men som nu ut-
nyttjade nya kanaler (tobakshandlar, Pressbyrån m.m.) och möjligheten att skaffa 
böcker i ett annat prisintervall (tjugofemöresböcker).
 Ur bildningsivrarnas synvinkel var mycket i billigboksfloden dubiöst till sin litte-
rära halt. Många debattörer såg mycket av billigböckerna som enkel underhållning, 
präglad av kittlande erotiska övertoner och enkla våldsinslag, Sådana billigböcker 
fördes i tidens debatter samman med ”kolportagelitteraturen” (en benämning på 
underhållningslitteratur som såldes häftesvis enligt ett mönster som var beprövat 
sedan 1830-talet). ”Kolportagelitteratur” blev ofta samlingsbeteckningen på det 
som långt senare skulle kallas ”skräplitteratur”. Den angreps i flera kampanjer där 
både radikal vänster och konservativ höger kunde förenas mot en litteratur som 
sågs som fördummande och samhällsupplösande. Bäst ihågkommen är nog den så 
kallade ”Nick Carter-debatten”, inledd 1908. Sådana debatter var en reaktion på den 
stora förändring som svensk bokbransch nu genomgick. Om litteraturen nådde så 
många fler – vilken litteratur var det som förtjänade att nå ut?
 Epiteten från bägge håll är välbekanta. Smutslitteratur mot valfrihet, kulturarv 
mot disciplinering, upplysning mot moralpanik. De som angrep ”kolportagelitte-
raturen” kan ses som värnare av människors rätt att få tillgång till det bästa och 
skyddas mot det sämsta – eller som en elit som fruktade medborgarnas smak och 
inte litade på deras förmåga att se igenom litterära klichéer. Meningen är inte här 
att gå in i den debatten – som i våra dagar har fortsatt kring pornografi, ”videovåld” 
och ”förnedrings-tv” – utan bara att peka på att tillväxten i bokbranschen kom att 
intensifiera debatten om litterärt värde.
 Det var just i detta läge som de svenska folkbiblioteken kom att reformeras.
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De moderna folkbibliotekens framväxt

Parallellt hade två system växt fram för att sprida böcker till de läshungriga, bok-
marknaden och biblioteken, kommissionssystemet och det ännu så länge mer 
splittrade folkbibliotekssystemet (bestående av sockenbibliotek, folkbibliotek och 
föreningsbibliotek). De kommersiella lånebiblioteken var broar mellan de bägge 
systemen – på en gång bibliotek och starkt marknadsorienterat. 
 Läget vid början av 1900-talet kan beskrivas som att de svenska biblioteken var 
svagare utvecklade än bokmarknaden. Sockenbiblioteken hade inte fått den be-
tydelse som smakfostrare de var avsedda att ha: de hade små resurser och deras 
bokbestånd var långt ifrån lockande för låntagarna. Och även om förenings- och 
folkbiblioteken växte sig starkare, var deras verksamhet ganska modest. Det inne-
bar att folkbiblioteken ännu inte riktigt hade blivit en faktor att räkna med för bok-
branschen, varken som marknad eller som konkurrent. Bibliotekens bokbestånd 
förnyades så långsamt att förlagen inte på allvar kunde se dem som en viktig avnä-
mare för sin utgivning. Deras samlade utlåning var så pass liten att den inte kunde 
ses som ett hot mot inkomsterna för författare, förlag och bokhandlar.
 I mycket hade bokbranschen och biblioteken samma intressen: meningsmot-
sättningarna mellan dem ska inte överdrivas. Både branschen och biblioteken 
ville sprida litteratur, de kunde dela både bildningsambitioner, värnandet om den 
hävdvunna kulturen, och strävan ett ge köparna eller låntagarna vad de ville ha. 
Branschen insåg också bibliotekens betydelse för att locka fler till bokläsningens 
värld. Bägge hade också nästan överraskande starka smaknormerande drag. Också 
kommissionsbokhandeln ville ha vad som kunde kallas ett ”vårdat bokutbud”: den 
gjorde motstånd mot underhållningslitteratur (där förtjänsten också var liten), lik-
som ofta mot litteratur utgiven av vänsterförlag (somliga bokhandlare vägrade att 
packa upp den, fnysande över dess samhällsomstörtande tendens). Kommissions-
bokhandeln tenderade att vända sig till samhällets eliter, medan föreningsbibliote-
ken snarare var till för de ambitiösa i samhällets lägre skikt. Därför såg förenings-
biblioteken sällan som sin uppgift att förse sina nyttjare med det som kan kallas 
utpräglad underhållningslitteratur (såvida den inte hade en tydlig social udd). Den 
sortens litteratur hittade man snarare på de kommersiella lånebiblioteken.
 Ändå fanns förstås olikheter. Medan branschen som helhet i sista hand var af-
färsdrivande och marknadsorienterad, var biblioteken i sista hand en bildningsin-
stitution. Det innebar att författare och förlag kunde utge böcker som folkbibliote-
ken ogärna ville förmedla (den ansågs för enkel, för våldsam, för pornografisk, för 
politiskt radikal etc.). Och det innebar att folkbiblioteken ville se sig som delvis en 
motvikt till hur marknadens krafter fungerade.
 Redan vid slutet av 1800-talet var det uppenbart att de allmänna biblioteken 
inte fungerade så bra som de borde. År 1899 lades därför en motion i riksdagen 
om statsanslag till folkbiblioteken – som Knut Tynell har påpekat var det första 
gången på fyra decennier som folkbiblioteken diskuterades i riksdagen. Motionen 
avslogs denna gång men när frågan kom upp igen 1902 vanns en delseger som så 
småningom skulle resultera i att ett statsanslag infördes 1905. Turerna i riksdags-
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behandlingen var många och argumenten bröts mot varandra. Knut Tynells sum-
mering av en riksdagsdebatt om införandet av statsbidrag ger en bra bild av vilka 
uppgifter biblioteken ansågs fylla i samhället:

Professor G. de Geer ansåg biblioteken vara en nödvändig påbyggnad på skolan 
och menade att man genom föreläsningarna framför allt önskade framkalla bok-
liga studier. Från skolhåll talade läroverksöverstyrelsens senare chef Ernst Carlsson 
för förslaget såsom en betydelsefull folkuppfostringsfråga. Biskop Schéele och kyr-
koherde A. Pettersson i Österhaninge åberopade erfarenheter från sin prästerliga 
ämbetsverksamhet och betecknade biblioteken som ett kraftigt stöd i arbetet bland 
ungdomen i övergångsåldern. Fil. Dr David Berglund såg i biblioteken ett viktigt 
medel mot kolportagelitteraturens spridning och domänintendent E. Lindblad en 
hälsosam motvikt mot det myckna tidningsläsandet.

Bibliotekens uppgifter var alltså tydliga: att arbeta för uppfostran och utbildning, 
och att utgöra ett alternativ till underhållningskulturen.
 Efter en serie diskussioner och kompromisser i mer tekniska frågor beslöts att 
ett statsanslag skulle utgå till folkbiblioteken från och med 1905. Beslutet hade stor 
principiell betydelse, eftersom det innebar att staten hade tagit på sig ett ansvar 
för folkbiblioteken. I förlängningen innebar det också att staten hade ett partiellt 
ansvar för hur biblioteken fungerade gentemot bokmarknaden. Viktigt var att för-
ordningen gällde ett stimulansbidrag till folkbiblioteken. Den var inte en tvingande 
lag (kommunerna var inte ålagda att driva folkbibliotek).
 Statsbidraget skulle finnas kvar ända till 1965, men formerna för det föränd-
ras flera gånger. Den variant som infördes 1905 var modest rent ekonomiskt sett 
(högst 75 kronor per år och kommun), men skulle ändå visa sig ha stor betydelse 
för bibliotekens verksamhet. Väsentligt är dock att det krävdes motprestationer för 
att erhålla statsbidraget. Det fanns ett krav på motfinansiering (anslagsmottagaren 
måste satsa minst lika mycket som det erhållna anslaget). Bland övriga krav fanns 
att biblioteket måste ha en särskilt utsedd bibliotekarie eller föreståndare, att bib-
lioteket hade regelbundet öppet för allmänheten och fungerade ”kostnadsfritt eller 
mot låg afgift”. Det fanns också gränser för bibliotekens förvärvspolitik: ”att böcker 
af osedligt innehåll ej må med bibliotek införlifvas.” Kraven var milda, men inne-
bar att biblioteken milt styrdes mot att öppnas för ökad tillgänglighet, och vissa 
begränsningar i litteratururvalet.
 Vid sekelskiftet var bokbeståndet i biblioteken (och särskilt i sockenbibliote-
ken) starkt präglat av pedagogiska ambitioner, vilket en undersökning av Verner 
Söderberg visade. Skönlitteratur var svagt representerad. Vanligast inom skönlitte-
raturen var historiska romaner (sannolikt för att uppmuntra historieintresset) och 
sedelärande romaner. Svensk skönlitteratur verkar främst ha köpts för tiden fram 
till 1850-talet – åttiotalisterna och nittiotalisterna saknades nästan helt, liksom 
 poesi. Ungdomsböckerna var få, och inom facklitteraturen dominerade förenklade 
populära framställningar. Undersökningen demonstrerar tydligt varför de dåtida 
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sockenbiblioteken inte framstod som något hot för bokbranschen: där saknades de 
mest attraktiva titlarna.
 Reformerna inom folkbiblioteken kom att ändra denna bild, även om det förstås 
gick långsamt. En viktig del kom inifrån folkbiblioteksrörelsen själv. Det skedde 
när studentföreningarna Heimdal och Verdandi omkring sekelskiftet började utge 
”mönsterkataloger” för folkbibliotek, alltså listor över vilka titlar biblioteken borde 
köpa in. Listorna gav biblioteken god vägledning för förnyelse av beståndet. Böck-
erna kom från alla slags förlag, men såldes via bokförmedlingar som Heimdal och 
Verdandi själva drev (det fanns också andra liknande bokförmedlingar). Bokför-
medlingarna köpte böckerna direkt från förläggarna (med kraftiga rabatter), band 
dem i särskilda biblioteksband och sålde dem sedan direkt till biblioteken. Systemet 
påminde alltså om hur Bibliotekstjänst senare skulle arbeta. Bokhandeln oroades 
över att försäljningen till biblioteken nästan helt gick den förbi och försökte möta 
konkurrensen genom att själva ge ut en mönsterkatalog och kräva extra rabatter 
av förlagen. Försöken misslyckades dock. Vid en bokhandelskonferens 1911 måste 
bokhandlarna konstatera att bokhandeln nästan helt hade förlorat försäljningen till 
biblioteken.
 Den verkliga förnyelsen för folkbiblioteken kom med en uppsättning nya idéer, 
huvudsakligen inspirerade från USA och därför ofta kallade ”de amerikanska bib-
lioteksidéerna”. De gick ut på att göra biblioteket öppnare och mer tillgängligt för 
låntagarna. Äldre bibliotek hade ofta varit slutna i den meningen att låntagarna inte 
hade tillgång till katalogerna eller ens boksamlingarna. De nya idéerna innebar in-
förandet av sådant som vi tar för självklart: ”öppna hyllor” (låntagarna hämtar själv 
böckerna), offentliga kataloger, gratis tillgänglighet, bredare och modernare bokut-
bud. Idealet hade också en ideologisk dimension som innebar att biblioteken skulle 
vara platser som uppmuntrade till självuppfostran och personlighetsutveckling.
 En av de stora introduktörerna av de nya idéerna i Sverige var Valfrid Palm-
gren, filosofie doktor och representant för Allmänna valmansförbundet (högern) 
i Stockholms stadsfullmäktige. Hon hade länge engagerat sig biblioteksideologiskt 
och fick i uppdrag att utreda hur statsbidraget till folkbiblioteken skulle kunna re-
formeras. Hennes utredning lades fram 1911 och resulterade i en ny biblioteksför-
ordning 1912. Också den föregicks av olika kompromisser där en del av Palmgrens 
idéer förändrades, men i allt väsentligt bar den nya förordningen hennes signum. 
Den kom att prägla svenska folkbibliotek under decennier framöver.
 1912 års biblioteksförordning innebar bland annat att det totala statsanslaget till 
biblioteken tredubblades (till 170 000 kr), samtidigt som varje bibliotek kunde få 
en större summa än tidigare. Liksom tidigare skulle anslaget utgå i form av bundna 
böcker, men en nyhet var nu att de skulle väljas ur en katalog som Ecklesiastik-
departementet sammanställde och att de skulle förmedlas till biblioteken av en 
statsunderstödd förmedlingsbyrå. Systemet innefattade också två centralt tillsatta 
”bibliotekskonsulenter” som skulle råda och stödja folkbiblioteken. Även fören-
ingsstödda bibliotek kunde få statsanslag. Systemet uppmuntrade också samarbete 
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mellan olika bibliotek. Vidare var gratisprincipen nu kraftfullare genomförd än ti-
digare. I förordningen hette det att förutsättningen för statsbidrag var ”att biblio-
teket regelbundet vissa tider i veckan kostnadsfritt hålles tillgängligt för allmänhe-
ten”.
 Den nya förordningen innebar tre saker – större statliga resurser till folkbib-
lioteken, en biblioteksideologisk vitamininjektion, och en ökande central styrning 
av bokinköpen. Allt hade i sista hand att göra med synen på folkbiblioteken som 
smakfostrande bildningsinstitutioner. För Palmgren var bibliotekens förnämligaste 
uppgift att väcka kärlek till god litteratur, locka läsarna bort från den dåliga:

De föråldrade, vanvårdade sockenbiblioteken bjödo så småningom sin allmänhet 
intet af värde eller aktuellt intresse. I stället kastade man sig då öfver, hvad som 
var lätt tillgängligt för ett billigt pris: tidningar och kolportagelitteratur. Och så 
småningom synas vi ha lyckats att genom att icke i goda bibliotek bjuda vårt folk 
läsvärd litteratur gifva det smak för de sämsta möjliga slagen af tryckalster, kolpor-
tageromaner med deras förråande innehåll. Läslusten är långt ifrån död hos vårt 
folk, men den har icke blifvit tillräckligt omhuldad, så som den borde ha blifvit det, 
och har därför blifvit ledd på afvägar. Det har i vårt land länge talats och skrifvits 
mycket om kolportagelitteraturen och dess fördärfliga verkningar. Att denna lit-
teratur sprides i så hög grad vittnar emellertid otvifvelaktigt om en befintlig läslust. 
Intet negativt botemedel synes mig på samma gång så naturligt och så effektivt 
som det positiva: att gifva folk tillfälle att på annat sätt tillfredsställa sin läslust. Och 
detta andra sätt heter: goda, välskötta, fria offentliga bibliotek.

Det tillhör historiens ironier att detta lovtal till bibliotekens uppgift att motverka 
kommersialismens negativa verkningar alltså formulerades av en högerkvinna.
 Ur bokbranschens synvinkel innebar biblioteksreformen 1912 att biblioteks-
marknaden fortsatte att växa för bokförlagen (och författarna), medan bokhandeln 
initialt i stort sett förlorade försäljningen till biblioteken (den sköttes av bokför-
medlingar knutna till Folkbildningsförbundet respektive IOGT). Detta ändrades 
dock när biblioteksförsäljningen 1922 på statligt initiativ fördes över till bokhan-
deln, detta eftersom bokförmedlingarna inte klarade av att hantera den växande 
marknaden.
 1912 års reform blev så framgångsrik att en ny förordning snart började disku-
teras: bibliotekssektorn växte nämligen så snabbt att resurserna snart var för små. 
År 1930 kom en ny förordning som dels innebar större resurser, dels ökad cen-
tralisering. Begränsningen av bidraget till formen av böcker löstes i vissa fall upp 
(nu kunde biblioteken också få ekonomiskt grundunderstöd) men samtidigt ökade 
kraven på att biblioteken rent bibliotekstekniskt uppfyllde vissa krav. Gratisprin-
cipen hade blivit ännu mer precis och specificerade att läsning på stället skulle 
vara gratis för alla och hemlån gratis för boende inom den borgerliga eller kyrkliga 
kommun som biblioteket tillhörde.
 Sett från statsanslagets införande och några decennier framåt fick folkbibliote-
ken ett stort tillskott av statliga medel. Siffrorna för det möjliga statsbidraget och 
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det faktiskt utbetalade steg kraftigt (de skiljde sig ofta åt), men man kan konstatera 
att statsbidraget när det infördes 1905 var 60 000 kr och att den faktiska utbetal-
ningen 1943 var uppe i ca 1,8 miljoner kr. Från 1913 till 1927 växte bibliotekens bok-
bestånd med i genomsnitt 165 000 volymer per år. Särskilt efter den tredje reformen 
var utvecklingen snabb. Från 1930 till 1943 fördubblades bibliotekens bokbestånd, 
statsbidraget till dem och ortsbidraget till biblioteken. Ökningen av bokbeståndet 
var under samma period cirka 355 000 böcker per år. Siffrorna för ökningen om-
fattar visserligen inte bara nyinköp (i dem ingår också inflödet av nya böcker efter 
sammanslagningar av bibliotek), men det är uppenbart att biblioteken blev en allt 
viktigare avnämare för bokbranschen.
 Ingenting tyder på att bibliotekens utlåning hotade bokproduktionen, som fort-
satte att växa. Vid slutet av andra världskriget var bokutgivningen per capita i Sve-
rige ungefär dubbelt så stor som vid sekelskiftet.
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Biblioteksersättningen – ett resultat av debatten 
om biblioteken och bokmarknaden

Trots detta innebar bibliotekens tillväxt under 1930-talet att de skönlitterära förfat-
tarna som grupp började känna sig förfördelade. Skadade inte bibliotekens gratis 
utlåning försäljningen av deras böcker? Borde inte staten ersätta dem för det? Det 
var argument som användes i opinionsarbetet för det som så småningom skulle bli 
biblioteksersättningen. Författarnas farhågor för att biblioteken kunde skada bok-
försäljningen förvärrades av två saker: dels grundandet av Stockholms stadsbib-
liotek 1928, dels den ekonomiska krisen vid trettiotalets början (Kreugerkraschen 
m.m.). Köerna av låntagare i det nya biblioteket ledde många författare till slutsat-
sen att biblioteken kannibaliserade på bokförsäljningen.
 Detaljerna i debatten och det politiska arbetet kan här lämnas därhän (det fanns 
olika viljor inom Författarföreningen, och länge drev majoritetsopinionen bland 
medlemmarna en linje som var politiskt omöjlig). Här ska bara anföras några ex-
empel som visar att det inte bara var bibliotekens utlåning som sådan, utan just 
den starka tillväxten och statens roll som föreningen tog fasta på. År 1934 publi-
cerade den broschyren Författarna och bibliotekens hemlån, som argumenterade 
för att författarna, som det hette i upptakten på tal om en motion i frågan av Rag-
nar Holmström, skulle ”i någon form utfå ersättning för utlåningen av böcker från 
biblioteken till allmänheten i och för hemläsning, en utlåning som särskilt under 
senare år synnerligen starkt gått i ökande och kunde anses vara till ekonomiskt 
förfång för författaren”. Senare i broschyren talas om ”hemlånen från de subventio-
nerade allmänna biblioteken i landet”. Syftet med broschyren var att åstadkomma 
en ny statlig politik, och det kanske inte är onaturligt att författarna i den utgick 
från att biblioteken inte hotade förlagens intressen. Samtidigt byggde argumenta-
tionen explicit på förutsättningen att folkbibliotekens gratisutlåning skadade bok-
försäljningen. För att bekräfta detta hade föreningen skickat ut en enkät till samt-
liga Sveriges bokhandlare där frågan ställdes om de inte hade noterat en nedgång 
i bokförsäljningen på grund av bibliotekens expansion. En stor majoritet höll med 
om det (enligt enkäten 76 procent av de som svarade).
 Författareföreningen lanserade ett förslag som skulle finansieras av en låntagar-
licens (en avgift om två kronor per år), varifrån medlen skulle fördelas på ett sätt 
som på många sätt påminner om hur Sveriges Författarfond nu arbetar.
 I opinionsarbetet gick Författareföreningen bland annat in för att biblioteken 
borde införa en frivillig karenstid för inköp av nya böcker. Idén stöddes av bok-
handlarna och förläggarna. Tanken var att böckerna skulle få säljas på marknaden 
under en tid innan biblioteken började låna ut dem gratis (och därmed kanske 
förstörde marknaden). Till och med regeringens utredare övervägde om man inte 
kunde lagstadga om en möjlighet för författare av skönlitterära verk att under en 
tid om exempelvis ett par år få vägra gratis utlåning av sina böcker. Diskussio-
nerna ledde till att en frivillig karenstid infördes vid flera bibliotek vid mitten av 
1930-talet. Resultatet blev dock inte vad branschen väntade sig. När folkbiblioteken 
inte hade de efterfrågade böckerna, skyndade kommersiella aktörer att etablera sig. 
Flera privata lånebibliotek grundades i Stockholm och lånade ut böcker mot avgift. 
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De kallades ”bokbarer”, men var ingenting annat än en ny variant av de kommersi-
ella lånebibliotek som hade varit så framgångsrika några decennier tidigare. Också 
antikvariat började med uthyrning av böcker.
 Bokbranschen försökte komma åt ”bokbarerna” på olika sätt, men utan fram-
gång. Bokhandlarna grundade avgiftsbaserade läsecirklar för nya böcker, förfat-
tarna och förläggarna försökte få till stånd lagstiftning eller andra åtgärder mot 
vinstdrivande bibliotek. Förläggarnas linje var att uthyrning av böcker borde för-
bjudas under fyra år efter utgivningen, samma tidsrymd som då gällde förbud mot 
realisation av böcker. Förläggaren Holger Schildt prövade en annan väg: i några av 
sina böcker tryckte han ”Utlåning i förvärvssyfte förbjudes”. Därefter stämde han 
ett kommersiellt lånebibliotek som hade lånat ut boken mot avgift. Rättsfallet fick 
stor principiell betydelse. Bibliotekarien försvarade sig med att den hon köpt boken 
av inte hade ställt upp några villkor, och att författarrätten inte tillät författarna att 
bestämma över utlåningen av en bok. Ärendet gick ända upp till Högsta Domsto-
len, och det kommersiella lånebiblioteket vann hela vägen.
 Bokbarerna skulle hålla sig kvar på den svenska marknaden under några decen-
nier, men inte så specialiserade på nya, attraktiva titlar som många påstod, utan 
snarare på underhållande litteratur. Inte mycket är känt om bokbarernas utbud, 
men möjligen utnyttjade de det faktum att de dåtida folkbiblioteken var ganska 
restriktiva i sina inköp av underhållningslitteratur.
 Förlagen kunde alltså inte hindra de kommersiella biblioteken att hyra ut böck-
er. Ännu mindre kunde de hindra folkbiblioteken att låna ut den. Den grupp som 
tryckte på mot biblioteken var istället författarna, trots att författarrätten tydligt 
angav att de allmänna biblioteken skulle ha rätt att låna ut böcker utan ersättning 
till upphovsmannen (skälet var bibliotekens viktiga roll för folkbildningen). Att 
författarna nådde politisk framgång berodde på att deras representanter slopade 
argumenten om att biblioteken skulle skada bokförsäljningen (och därmed förfat-
tarnas inkomster). Genombrottet kom i samband med 1948 års bokutredning när 
författarna framgångsrikt drev tesen att ersättningen var att se som en rättighet, 
snarare än en ersättning för ekonomisk skada. Utredningen konstaterade också att: 
”Författarrättens nuvarande begränsning innebär en obillighet emot upphovsman-
nen till ett litterärt verk.” Argumentet blev också ett sätt för utredningen att slippa 
ta ställning till frågan om biblioteken skadade bokförsäljningen. Om den hade be-
svarats med ja, hade ju ersättning till bokhandel och förlag kunnat efterlysas. Och 
om den hade besvarats med nej, hade författarna som kollektiv inte kunnat få det 
stöd som utredningen ansåg att de behövde (en särskild författarsocial undersök-
ning visade på författarnas besvärliga ekonomiska läge).
 Konstruktionen av systemet blev som bekant att biblioteksersättningen kopp-
lades till bibliotekens utlåningsfrekvens. Ersättningen går till författarna som kol-
lektiv och fördelas sedan dels som individuell ersättning, dels som olika former av 
stipendier. Från 1972 utvidgades systemet med den garanterade författarpenning-
en (numera: särskild författarpenning), motsvarande ungefär en halvtidsinkomst 
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 under innehavarens yrkesverksamma år. 
 Införandet av systemet med biblioteksersättning kan ses som att staten helt en-
kelt erkände författarnas rätt. Men det kan också ses som att staten hittade argument 
(och ett administrativt fungerande system) för att lösa problemet med författarnas 
dåliga inkomster på en begränsad bokmarknad som den svenska. Stipendierna och 
den särskilda författarpenningen ger ett antal kvalificerade författare möjligheten 
att producera värdefull litteratur som inte hade kunnat komma till på den kom-
mersiella marknadens villkor – det är logiken bakom systemet. Valfrid Palmgren 
menade att biblioteken skulle arbeta för den goda litteraturen, och biblioteksersätt-
ningen är ett medel för att se till att denna goda litteratur blir skriven. Forskningen 
har också visat att det är just så den garanterade/särskilda författarpenningen har 
fungerat.
 I 1948 års bokutredning fanns inga tecken på att biblioteken sågs som skadliga 
för bokbranschen. Tvärtom hette det att biblioteken ”hör också till de starkast verk-
samma faktorerna för den ökning av bokintresse och bokköp, som onekligen gör 
sig gällande inom kulturlivet”. Argumentet med bibliotekens nytta för branschen 
förstärktes genom följande påpekande: ”Ett bokintresse, som ej tar sig uttryck i 
lusten att äga böcker utan blott i intresset att låna dem, kan med starka skäl anses 
vara ett ofullgånget och halvhjärtat intresse.” Detta har sedan varit den tysta eller 
uttalade utgångspunkten för statlig kulturpolitik: biblioteken skadar inte bokmark-
naden, utan verkar tvärtom befrämjande för den. 
 Införandet av biblioteksersättningen innebar att Sveriges Författareförening 
bytte ideologi gentemot folkbiblioteken. Under ett par decennier hade en majoritet 
av de författare som var för en biblioteksersättning menat att den borde finansieras 
genom en årlig låntagaravgift (snarare än av allmänna medel). Sedan början av 
femtiotalet har författareföreningen tvärtom blivit en stark lobbyorganisation för 
ett gratis och omfattande folkbiblioteksväsende.
 Systemet med biblioteksersättningen omfattar dock inte högskolebiblioteken, 
inte heller utlåningen av e-böcker. Det innebär att växande delar av bibliotekens 
verksamhet inte genererar någon biblioteksersättning
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Bibliotekstjänst – samordning via bibliotekens 
eget företag

Den statliga bibliotekspolitiken uppmuntrade samordning mellan bibliotek och 
sammanslagning av dem. Men biblioteken hade också ett starkt eget praktiskt in-
tresse av att samarbeta. Det gällde bibliotekstekniska frågor som katalogisering och 
klassifikation, men också inköp. Samarbetet inom bibliotekssektorn gick via fören-
ingar, grundade inom professionen. Folkbiblioteken hade Sveriges Allmänna Bib-
lioteksförening (SAB, grundad 1915 för att främja samarbete mellan folkbibliotek), 
de vetenskapliga biblioteken Svenska bibliotekariesamfundet (grundat 1921) – det 
var de bägge som år 2000 slogs samman till Svensk biblioteksförening. 
 SAB arbetade med frågor om klassifikation (och gav redan 1921 ut den första 
versionen av SAB:s klassifikationssystem) och gav ut litteratur av betydelse för folk-
bibliotekarieprofessionen, däribland anvisningar för katalogisering. SAB bildade 
även företaget Bibliotekens försäljningscentral (BFC, grundat 1936) för att sälja 
biblioteksmaterial som bokkort, katalogkort, kravkort etc. Verksamheten växte och 
1951 bildades Bibliotekstjänst AB (BTJ) genom en sammanslagning av BFC och 
SAB:s expedition. Bolaget ägdes av SAB, alltså i princip av folkbiblioteksrörelsen.
 BTJ fortsatte att ge ut bibliotekslitteratur, bibliografiska index och tidskriften 
Biblioteksbladet, men dess centrala roll var att stå för katalogisering av nyutgiven 
litteratur och att agera mellanhand mellan bokförlagen, bokhandeln och bibliote-
ken. BTJ kom att fungera som de bokförmedlingar som bokförlagen hade drivit 
(och innan dess bildningsorganisationer som Verdandi och Heimdal). Av stor be-
tydelse för biblioteken blev BTJ:s insats för sambindningen: dels upphandlade BTJ 
inbindning i tåliga biblioteksband (de knottriga, oftast röda band alla biblioteks-
användare känner igen), dels att BTJ via ”sambindningslistorna” ombesörjde att i 
princip all nyutkommen litteratur recenserades för biblioteken. (Sambindningslis-
torna efterträdde recensionerna i Biblioteksbladet och ”Mönsterkatalogerna”, som 
tidigare hade givit motsvarande vägledning.) Poängen med sambindningsrecen-
sionerna var inte bara att de bedömde litteraturen, utan att de gjorde det specifikt 
utifrån behoven hos olika bibliotek (centralbibliotek, filial; bok för utlåning, refe-
rensarbete, etc.). 
 Från 1950-talet och några decennier framåt var BTJ den naturliga, centrala in-
stansen för litteraturinköp och litteratururval – men de enskilda biblioteken valde 
fritt vid inköpsmöten. Böckerna inköptes i ark från bokförlagen, fram till början av 
1970-talet oftast via bokhandeln, bands och katalogiserades centralt och leverera-
des till biblioteken. (År 1970 startade BTJ dock egen bokdistribution.) Systemet var 
delvis tungrott och innebar bland annat en ofrivillig ”karenstid” i den meningen att 
det kunde dröja innan nya böcker fanns tillgängliga på biblioteken.
 Från 1970-talet och framåt omvandlades BTJ. Biblioteksdatoriseringen blev en 
allt viktigare uppgift (bl.a. genom biblioteksdatasystemet BUMS och datasystemet 
BURK), men det skedde också olika organisatoriska förändringar inom BTJ och 
slutligen ägarförändringar. Bolaget blev ett aktiebolag. Till en början fick det inte 
utdela vinst, men sedan blev det vinstdrivande, och därefter delvis personalägt 
(1993). Vid mitten av nittiotalet (1995) sålde BTJ sin majoritetspost i företaget och 
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för några år sedan (2008) sålde Svensk biblioteksförening sitt kvarvarande aktie-
innehav. Numera ägs BTJ av riskkapitalister: företaget drivs alltså inte längre av 
folkbiblioteksrörelsen. BTJ har med andra ord förvandlats från vad som påminde 
om ett föreningskooperativ till ett företag bland andra på bokmarknaden.
 BTJ vore den naturliga kanalen för förmedling av e-böcker från förlag till folk-
biblioteken, men när detta skrivs erbjuder BTJ inte någon sådan tjänst. Enligt upp-
gift från BTJ till mig är skälet den nuvarande ”betalningsmodellen”: förhandlingar 
med förlagen pågår dock för att ”hitta en ny modell”.
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Folkbiblioteken och bokmarknaden under 
efterkrigstiden 

Under efterkrigstiden fortsatte folkbibliotekens bokbestånd och utlåning att växa, 
men gradvis kom värdet och betydelsen av det direkta statsbidraget till dem att 
urholkas. Skälet var delvis inflationen, men främst sammanslagningarna av kom-
munerna. Kommunreformen 1952 hade inneburit att antalet kommuner hade 
minskat från 2 281 till 816 och sammanslagningarna fortsatte med ambitionen att 
antalet skulle ner till ca 260. Samtidigt var det maximala bidraget per kommun 
fortfarande 10 000 kr. Det innebar att statens roll för att ge ekonomisk stimulans 
till folkbiblioteken minskade betydligt. Den verkligt goda nyheten för biblioteken 
var att statsbidraget knappt tycktes behövas. Trots att bidraget gröptes ur fortsatte 
folkbiblioteksrörelsen att växa.
 Under de första åren av 1960-talet pågick initiativ inom Ecklesiastikdeparte-
mentet för att åter öka statsbidragen till folkbiblioteken. Samtidigt förbereddes ett 
nytt skatteutjämningssystem. Utfallet av riksdagsomröstningen 1965 blev närmast 
en chock för folkbiblioteken. De direkta statsbidragen avskaffades och ersattes av 
en klumpsumma till bibliotek, skolor, skolskjutsar och andra verksamheter, en 
summa ur vilken kommunerna själva fick välja hur mycket som skulle gå till bib-
lioteken. Detta kompletterades med olika stimulansbidrag och punktbidrag. Saken 
kan beskrivas som att staten nästan helt hade släppt sin ledande och styrande roll 
gällande folkbibliotek. Men den kan också ses som att kommunaliseringen av folk-
biblioteken nu hade genomförts fullt ut.
 I ett bokmarknadshistoriskt perspektiv inträffade slopandet av statsbidraget un-
der ett decennium när statens insatser inom litteraturpolitiken försköts från åtgär-
der för distribution till sådana för produktion. Just 1965 beslöts också om slopandet 
av den dispens som hade inneburit att branschen kunde behålla de fasta bokpriser-
na: från 1970 släpptes bokpriserna fria, med stora förändringar inom bokhandels-
ledet som följd. Bokhandeln förlorade det relativa skydd mot priskonkurrens den 
tidigare hade haft och kommissionssystemet löstes upp. Under 1970-talet infördes 
också dels den garanterade författarpenningen som inom ramen för systemet med 
biblioteksersättningen gav ett antal författare förbättrad grundtrygghet, dels litte-
raturstödet (produktionsstöd till förlaget).
 Debatten efter slopandet av statsbidragen till biblioteken blev hård. Många de-
battörer pekade på de stora variationerna inom bibliotekens standard (och utlå-
ningssiffror) över hela riket, liksom på att garantierna nu försvann för att bibliote-
ken skulle ha avgiftsfria lån, kompetent personal och bra lokaler. 
 Under de kommande decennierna skedde sedan ett segt lobbyarbete från mång-
as sida för att Sverige skulle få en bibliotekslag – en lag som ålade kommunerna att 
bedriva folkbiblioteksverksamhet, kanske med en viss minimistandard. Argumen-
ten mot var välbekanta: en lag kunde inte bli för detaljerad (det skulle strida mot 
den kommunala självstyrelsen) och varje stadgande om ett ”golv” kunde riskera att 
tolkas som ett ”tak” om kommunerna ville snåla in på resurserna. Det skulle dröja 
innan en bibliotekslag blev aktuell.

*
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Under efterkrigstiden upplevde folkbiblioteken exceptionella institutionella fram-
gångar. De blev en av de mest besökta och betrodda av de kommunala institutio-
nerna, och utlåningen växte brant. Från 1950 till 1978 ökade bokutlåningen från 
folkbiblioteken från ca 17 miljoner lån om året till ca 78 miljoner. Men därefter 
började den sjunka och var 2009 nere i ca 58 miljoner. Minskningen har framför 
allt drabbat skönlitteraturen. Samtidigt har folkbibliotekens bokbestånd krympt, 
delvis genom minskade bokinköp och delvis genom gallring. Från 1991 till 2010 
sjönk bokbeståndet i folkbiblioteken från ca 47 miljoner volymer till ca 36 miljoner.
 Möjligen kan ett skäl till de sjunkande utlåningssiffrorna vara bokmarknadens 
framgångsrika expansion under ungefär samma tid. Bokproduktionen har ökat 
starkt i Sverige, även om det finns betydande mättekniska problem (bl.a. eftersom 
registreringen i Nationalbibliografin har blivit mer ambitiös gällande rapportserier 
och vetenskapliga publikationer). En mer rättvisande bild ger kanske statistiken 
över utgivningen av skönlitteratur för vuxna: den har ökat från 2 032 titlar år 1992 
till 3 211 titlar 2010 (alltså med ca 58 procent). Ökningen betyder naturligtvis inte 
att de största förlagen (eller ens de reguljära) har utvidgat sin utgivning i samma 
takt. Det finns tvärtom starka tecken på att en stor del kommer från egenutgivare 
och mikro förlag som utnyttjar den nya digitala teknikens möjligheter för att egen-
producera små upplagor, inte sällan avsedda för lokal eller regional spridning sna-
rare än för  nationell. Men också om statistiken begränsas till att gälla utgivningen 
från medlemmarna i Svenska Förläggarföreningen (och alla genrer) syns en tydlig 
tillväxttrend. Enligt förläggareföreningens branschstatistik utgavs 1973/74 1 893 nya 
titlar, en siffra som år 2000 ökat till 3 588 och 2011 till 4 010. Under samma period 
ökade antalet tryckta volymer av ny utgivning enligt samma statistik från ca 19 mil-
joner till ca 30 miljoner och antalet sålda volymer inom samma kategori från knappt 
13 miljoner till drygt 21 miljoner. Till det kommer en årlig backlistförsäljning som 
under samma period har ökat från ca 11,5 miljoner till ca 19 miljoner volymer.
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diagram 2: Folkbibliotekens 
utlåning av böcker 1950–
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Källa: diagrammet bygger på ett 
motsvarande i Statistisk årsbok 
för Sverige 2012, s. 472, 23.4
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 Skälen till ökningen är sammansatta och ligger i en blandning av aktiv statlig 
kulturpolitik, genombrott för ny teknik och den friare marknadskonkurrens som 
har kommit efter frisläppandet av bokpriserna. En stor del av ökningen lokaliseras 
till den expanderande pocketmarknaden: forskare har vid olika tillfällen förmodat 
att en del av bokkonsumtionen helt enkelt har flyttats från biblioteken till pock-
etmarknaden. När låntagarna får vänta för länge i kö på en populär titel hinner 
den komma i pocket istället, och går då att köpa relativt billigt. Fyra femtedelar av 
minskningen av bibliotekens utlåning från 1988 till 2006 bestod av skönlitteratur 
för vuxna.
 Saken kunde kanske uttryckas som att biblioteken har skäl att känna sig hotade 
av bokmarknaden – medan biblioteken lånar ut färre böcker, utges och säljs allt 
fler. Det finns dock ingenting som tyder på att folkbiblioteken resonerar så. Deras 
problematik finns snarare i en biblioteksideologi som har blivit allt mer ambivalent 
– både genom förändringar i medievärlden, biblioteksvärldens egen idédebatt, och 
nya politiska idéer med genomslag hos kommunala beslutsfattare.
 Efterkrigstiden blev massmediernas genombrott i Sverige. Under femtiotalet 
kom tv, under femtio- och sextiotalet den moderna grammofonskivan (singeln, 
resegrammofonerna), sedan nya musikbärare som kassettbandspelaren, Walkman, 
CD-spelare, mp3 – och bredvid det bärare av rörliga bilder som video och dvd, eller 
digitala former för att organisera skriven information som databaser. (Exemplen 
kan förstås mångdubblas.) ”Mediekonvergensen” blev en realitet i datorer, laptops 
och smartphones. På vägen fick den tryckta boken och folkbiblioteken helt enkelt 
större konkurrens från andra medier. Biblioteken har alltid varit snabba med att 
förutse och utnyttja ny teknik (i somliga fall har biblioteken också varit starkt på-
drivande). Redan under 1960-talet började folkbiblioteken ta in nya medier: gram-
mofonskivor, senare videofilmer och ljudböcker (som förstås ska skiljas från de tal-
böcker som produceras särskilt för människor med läsnedsättning). Den mediala 
utvecklingen innebar helt enkelt att biblioteken vidgade sitt traditionella mediebe-
grepp från det skrivna och det tryckta ordet till alla slags medier. Under de senaste 
decennierna har AV-medierna ökat sin andel av folkbibliotekens bestånd och deras 
utlåning: från 1991 till 2010 ökade deras andel av beståndet från ca 5 till ca 9 procent 
och av utlåningen från ca 6 till ca 17 procent. E-böckerna är i en mening det senaste 
ledet i denna utveckling.
 Jämsides med AV-mediernas intåg på biblioteken påverkades biblioteken av 
den debatt om ett vidgat kulturbegrepp som försiggick under 1960-talet (och se-
nare). Den innebar inte bara att fler livsyttringar kunde räknas som kultur (ett 
snarast etnologiskt kulturbegrepp), utan också att gränserna och motsättningarna 
mellan ”högt” och ”lågt” sattes mer ifråga. Något radikalt brott var det förstås inte 
(debatten hade pågått under decennier och sekler, och biblioteken utjämnade lika 
litet alla kvalitetshierarkier som de hade upprätthållit dem tidigare) men i nå-
gon mån tonades de smakfostrande inslagen ned. Numera tenderar biblioteken 
att närma sig ett marknadstänkande i den meningen att de är mer lyhörda för 
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låntagarnas önskemål – som inte sällan innefattar bästsäljare och underhållnings-
litteratur.
 Balansförskjutningen har förstärkts av de nya strömningar som brukar föras 
under beteckningen New Public Management. Det är nyliberalt inspirerade tankar 
som går ut på att organisera arbete i den offentliga sektorn med modeller hämtade 
från näringslivet. Till New Public Management hör att verksamheter ska konkur-
rensutsättas, bedömas efter målstyrning (ofta med mätbara kriterier för måluppfyl-
lelse), ibland också privatiseras. För biblioteken betyder det att deras ”effektivitet” 
tenderar att mätas i besöks- och lånesiffror. Som folkbiblioteksforskaren Joacim 
Hansson har påpekat innebär det att bibliotekens folkbildningsuppdrag skjuts i 
bakgrunden, medan användarna ses ”som konsumenter av bibliotekens tjänster, 
vilket får biblioteken att vilja ta sig in och konkurrera om konsumenterna på en 
’marknad’ ”. I viss mån präglar synsätten bibliotekens egen ideologi, men väsentligt 
är förstås det genomslag de ofta får inom kommunala förvaltningar och hos de 
politiska beslutsfattarna. En konsekvens blir att pressen ökar på biblioteken att öka 
lånesiffrorna – eller åtminstone undvika att de minskar. Enklast görs det genom att 
satsa på de mest populära titlarna. Logiken framgick tydligt när Nacka kommun 
fattade beslut om att privatisera ett antal bibliotek: ersättningen till dem från kom-
munen uppgavs skulle bygga endast på öppettider och antalet utlån.
 Marknadstänkandet har också fått olika bibliotekstekniska genomslag. Nuti-
dens BTJ agerar mycket annorlunda än företaget gjorde för några decennier sedan. 
Numera recenseras exempelvis inte all nyutkommen litteratur i motsvarigheten till 
det som tidigare var BTJ:s sambindningslistor, och biblioteken kan välja att göra 
sina inköp enligt olika ”profiler” hos BTJ. Också enskilda folkbibliotek har ändrat 
sitt agerande. Rasmus Fleischer har i en debattbok beskrivit hur Stockholms stads-
bibliotek övergick till att göra sina inköp hos Adlibris, som erbjuder en tjänst enligt 
vilken den skönlitterära utgivningen semiautomatiskt ordnas i olika klasser av fyra 
anställda på Adlibris:

Profilerna som de sammanställer står i skrivande stund för över hälften av all skön-
litteratur som köps in till Stockholms stadsbibliotek. Urvalet görs på marknads-
mässiga grunder genom att kvantifiera vissa värden: Hur känd är författaren sedan 
tidigare? Hur många och hur positiva recensioner har boken fått? Genom att räkna 
samman sådana parametrar bedömer Adlibris hur mycket varje bok förväntas säl-
ja. Varje nyutkommen bok rankas i en av sex klasser, A–F, där klass A utgörs av de 
bästsäljare som hittas på bensinstationerna medan klass F omfattar den smalaste 
litteraturen. Biblioteket behöver bara välja hur mycket pengar som det varje månad 
vill lägga på respektive klass.

Höga poäng i ett sådant system kan uppnås av böcker skrivna av temporärt medialt 
uppmärksammade kändisar. Som Fleischer påpekar är den sortens rangordning ett 
naturligt instrument för en nätbokhandel som Adlibris, vars uppgift som aktör på 
en kommersiell marknad ”är att sälja böcker utan att lägga sig i deras fortsatta öde”. 
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För folkbiblioteken kunde dock en annan logik än den rent marknadsmässiga antas 
gälla, menar Fleischer:

Är det rimligt att biblioteken låter förväntad försäljning vara en faktor i sitt urval 
av böcker? Ja, om det överordnade målet är att tillhandahålla de för tillfället mest 
omtalade böckerna utan låneköer. Nej, inte om bibliotekets utbud är tänkt att hålla 
längre än i någon månad. Förvisso finns utrymme för båda typerna av bibliotek, 
liksom för båda ambitionerna på samma bibliotek. Men på ett grundläggande plan 
måste bibliotekens existens motiveras av att de kan erbjuda sådant som inte nät-
bokhandlarna kan. Att utan kostnad tillgodose efterfrågan på böcker är bra, men 
inte tillräckligt.
  Genom att göra ett urval placerar biblioteket böckerna i ett överskådligt sam-
manhang, i motsats till litteraturens atomisering hos nätbokhandlarna. För att 
upprätta ett sådant sammanhang krävs en förmåga att läsa av nuet, men också att 
uppskatta böckers framtida relevans.

En undersökning av bibliotekens förvärvspolicy visar att också andra bibliotek 
använder Adlibris och motsvarande kanaler. Bibliotekarierna blir därmed mindre 
delaktiga i inköpsbesluten och därmed i kännedomen om det egna bibliotekets 
samlingar. Som författarna till studien uttrycker saken: ”Det innebär till viss del 
en kommersialisering av biblioteket och därmed en avprofessionalisering av bib-
liotekarierna där målgruppskännedom, omvärldsbevakning, efterfrågan och även 
kvalitén på medierna inte tas i beaktande.”
 Även om enskilda bibliotek naturligtvis behåller mycket av individuellt ansvar 
för inköpen av enskilda titlar, indikerar utvecklingen de senaste åren att urvalet har 
blivit mer marknadsstyrt, dels genom att BTJ har förvandlats till en renodlad aktör 
på en (biblioteks)marknad, dels genom att biblioteken har låtit urval och mark-
nadsframgångar i högre grad inverka på urvalen.
 Debatten om e-böckerna ska alltså ses i ett flera decennier långt sammanhang. 
Det omfattar minskningen av bibliotekens utlåning (delvis på grund av bokmark-
nadens expansion), bibliotekens intresse för nya medier (och deras ofta pådrivande 
insats), en ökad inriktning på det populära, ökad press att uppnå mätbara mål.
 För tydlighetens skull bör kanske sägas att ovanstående inte ska läsas som en 
alarmistisk beskrivning av ett snabbt förfall inom folkbiblioteken. I vardagen sköter 
mängder av bibliotekarier arbetet enligt linjer från folkbibliotekens traditionella 
bildningsuppdrag. Vad jag har velat peka på är tendenser och en nästan omärk-
lig balansförskjutning som gradvis tvingar biblioteken att kalkera sina ideal på en 
marknad där bästsäljare och bildning visserligen kan vara ett och detsamma, men 
där marknaden om valet måste göras alltid premierar det förstnämnda.
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En svensk bibliotekslag

Frågan om låntagaravgifter är numera politiskt sett helt död, men det kan vara värt 
att påminna om hur länge den levde. Vid 1900-talets början tog många folkbib-
liotek ut låntagaravgifter och det var inte förrän 1930 som biblioteksförordningen 
stipulerade att utlåningen skulle vara avgiftsfri. En majoritet i Sveriges författarför-
ening drev envist frågan om en låntagaravgift under två decennier, från början av 
1930-talet till början av 1950-talet. Gratisprincipen infördes de facto på alla kom-
munala folkbibliotek, men det var först med 1996 års bibliotekslag som den blev 
lagstadgad.
 Bibliotekslagen tillkom sedan Socialdemokraterna hade svängt i frågan vid bör-
jan av 1990-talet. Huvudsyftet var just att säkra principen om gratis tillgång till 
bibliotekens samlingar, inklusive hemlån. Frågan hade blivit potentiellt politiskt 
laddad sedan de nyliberala tankegångar från New Public Management som disku-
terats ovan hade börjat slå igenom i biblioteksvärlden.
  Lagen stadgar bland annat att alla medborgare ska ha ”tillgång till ett folkbib-
liotek” (§ 2). Syftet anges att vara: ”främjande av intresse för läsning och litteratur, 
information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt” (§ 2). 
(Ordningsföljden i meningens avslutning kan tolkas som att lagen behåller den 
gamla kopplingen till bibliotekens pedagogiska och folkbildande uppgifter.) Vidare 
sägs att folkbiblioteken ”skall verka för att databaserad information görs tillgänglig 
för alla medborgare” och att varje kommun ska ha folkbibliotek (§ 2). Den centrala 
paragrafen stadgar sedan: ”På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna 
litteratur för viss tid.” (§ 3). Vidare rymmer lagen en del bestämmelser om läns-, 
skol- och högskolebibliotek. Däremot rymmer den inga stadganden om hur bib-
lioteken ska drivas (skrivningarna medger drift i privat regi) eller om öppettider, 
personalens utbildning, pluralism i bokbeståndet, etc.
 Förutom att lagen försvarar gratisprincipen, kan den alltså tolkas som att biblio-
teken bör tillhandahålla e-böcker (”databaserad information”). 
 De partier som röstade igenom lagen var (s), (v) och (mp), medan de borger-
liga partierna röstade nej. Idéhistoriskt innebar det att initiativkraften för de gratis 
folkbiblioteken hade bytt förtecken: de tidiga biblioteksförordningarna, med deras 
visioner om allmänna och gratis bibliotek, hade ju drivits fram av högern och libe-
ralerna. Vid slutet av 1990-talet härskade dock andra idéer inom liberalismen.
 Som redan har framgått kom bibliotekslagen till i en tid av accelererande för-
ändringar för folkbiblioteken – genombrottet för Internet och databaserade infor-
mationssystem, en expanderande bokmarknad, nya politiska signaler. Samtidigt 
skapades den mot bakgrund av en biblioteksmässig kontinuitet som hade varit så 
långvarig att biblioteksvärlden (och medborgarna) sannolikt hade blivit närblinda 
för vissa centrala inslag i den. Bland dem fanns: att bibliotekets öppettider var be-
gränsade (dvs. det var inte öppet dygnet runt året runt); att biblioteken köpte in 
och lånade ut exemplar av böcker, skivor med mera (dvs. låntagare kunde behöva 
köa på attraktiva titlar; och biblioteken kunde behöva köpa in många exemplar av 
attraktiva titlar); att utnyttjande av biblioteken i regel krävde att man besökte dem 
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(även om undantag fanns); att biblioteken själva gjorde sitt urval i förvärvsproces-
sen (huvudkällan var i regel BTJ:s sambindningslistor); att en väsentlig del av bib-
liotekariekårens professionalism var att hjälpa låntagarna att söka rätt på relevant 
material i ett begränsat utbud (alla titlar kunde inte köpas in och en del kunde vara 
utlånade). 
 Somliga visioner av e-böckerna beskriver ett helt annat slags bibliotek: öppet 
dygnet runt, användarstyrt, med obegränsad tillgång till efterfrågade titlar. Där är 
folkbiblioteken långt ifrån ännu. Men forskningsbiblioteken har långt större erfa-
renhet av detta sätt att arbeta.
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En annan värld? Akademisk publicering och 
universitetsbiblioteken

De nya digitala möjligheterna har fått sitt starkaste och snabbaste genomslag inom 
vad som kan kallas den akademiska marknaden – publikationer som riktar sig 
främst till forskare och studenter. Genomslaget är tydligast på det internationella 
fältet och för ämnesområden som medicin, teknik och naturvetenskap, men det är 
även märkbart för samhällsvetenskap och humaniora. Också här finns bakgrunden 
i en kombination av teknikutveckling och New Public Management. Utvecklingen 
på området under de senaste decennierna kan ge en fond för diskussionen om 
folkbiblioteken och bokmarknaden.
 Akademisk publicering har i allt högre grad blivit en institutionell marknad. 
Under tidigare decennier (och sekler) såldes tidskrifter och monografier både till 
privatpersoner och universitetsbibliotek, men ökande priser har inneburit att pri-
vatköparna har blivit färre, samtidigt som genomsnittsupplagorna har minskat. En-
ligt John B. Thompson minskade den försålda upplagan för inbundna engelsksprå-
kiga monografier – som har världen som marknad – från omkring 2 500 exemplar 
under 1970-talet till 400–500 under början av 2000-talet. Följden blev en spiral där 
priserna gick upp (för att täcka publiceringskostnaderna) och privatköparna föll 
ifrån ännu hastigare. I det perspektivet ges allt fler akademiska monografier ut näs-
tan enbart för att säljas till bibliotek knutna till vetenskapliga institutioner. Ännu 
tydligare har den motsvarande utvecklingen varit för de vetenskapliga tidskrifter-
na. Till bilden hör då att den institutionella marknaden växte under flera decennier, 
eftersom universitetssektorn var i växande (med nya bibliotek som behövde bygga 
upp bokbestånd).
 De vetenskapliga biblioteken var de första att diskutera möjligheterna till det 
som blev digital publicering. Under efterkrigstiden avlöste olika utopier om da-
tabaser varandra. Det dubbla syftet var att åstadkomma förbättrad informations-
hantering (med indexering, sökfunktioner etc.) och att förbilliga bibliotekens verk-
samhet (lägre hanteringskostnader för fysiska utlån, mindre krav på hyllutrymme 
etc.). Publicering via databaser och elektroniska tidskrifter blev snart en realitet för 
forskarvärlden. Men marknaden för de mest prestigefulla tidskrifterna kom snart 
att domineras av ett antal konglomerat (Elsevier m.fl.), som snart kom på att det var 
mest lönsamt att sälja prenumerationer som licenser bestående av ett stort paket av 
flera titlar. Med tanke på prestigetidskrifternas starka ställning (jfr nedan) innebar 
det att ett litet antal medieföretag har fått något som liknar en monopolställning. 
Det har i sin tur inneburit att de har kunnat ta ut kraftiga prishöjningar: Thomp-
son anför siffror som visar att Elsevier från 1994 till 2001 höjde sina tidskriftspriser 
med i genomsnitt 16 procent per år. Eftersom forskningsbiblioteken i praktiken var 
tvungna att behålla de ledande prestigetidskrifterna, hade de inget annat val än att 
betala kostnader som de ofta upplevde som skenande.
 Akademisk informationshantering blev tidigt utpräglat digitaliserad, och äldre 
material har sedan digitaliserats kontinuerligt. I ämnen som arbetar med kortare 
uppsatser (medicin, naturvetenskap, teknik) är det numera fullt möjligt att arbe-
ta nästan helt utan tryckta publikationer (med uppkoppling från var som helst i 
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världen), men också inom humaniora och samhällsvetenskap har motsvarande ut-
veckling gått långt (allt fler böcker finns som e-böcker). Det typiska systemet är att 
universitet/universitetsbiblioteken köper in enskilda titlar eller licenser, och att an-
vändarna får fullständigt tillgång till dem (via inloggning med lånekort/lösenord). 
De nås enkelt via bibliotekens on-linekataloger eller via samkatalogen Libris. De 
digitala biblioteken är ”öppna” dygnet runt och har inga exemplarbegränsningar. 
Kostnaden märks inte för låntagaren, utan ligger på central nivå (universitetsbib-
liotek/universitet/fakultet el. dyl.) Under det senaste decenniet har e-böckerna/ 
e-tidskrifterna blivit självklar vardag också för humanistiska forskare.
 Den akademiska marknaden har sin egen logik. Till den hör att vissa tidskrifter 
(och i viss mån förlag) är ”finare” eller mer prestigefyllda än andra. Forskarna som 
kollektiv tenderar att arbeta utifrån tanken att det finns ”topptidskrifter” inom oli-
ka ämnesområden – och det är där forskarna helst vill publicera sig. Cirkelbeviset 
förstärks av att sakkunniga och forskningsfinansiärer upprepar det genom att fästa 
stort avseende vid var man publicerar sig – bedömningen av sökandes meriter kan 
inte sällan avgöras av att man räknar antalet publikationer i ”topprankade” publika-
tioner, snarare än av en självständig bedömning av forskningens intellektuella halt. 
Föreställningen blir en självuppfyllande profetia när forskare på ett område i första 
hand vänder sig till en viss tidskrift (som först får ta de ”bästa” bidragen) och med 
förkärlek citerar bidrag i den. 
 Det här mönstret har förstärkts betydligt när modeller från New Public Ma-
nagement har slagit igenom i universitetsvärlden under de senaste decennierna. 
De betyder bl.a. att universitet, institutioner och individer utsätts för utvärderingar 
som mäter deras effektivitet i bibliometriska termer av antal publiceringar och 
 citeringar. Sådana utvärderingar förstärker ”topptidskrifternas” ställning betydligt 
– och låter förlagen bakom dem pressa upp priserna ytterligare.
 Den akademiska digitala marknaden kan alltså beskrivas som en dopad mark-
nad. Det är en huvudsakligen institutionell marknad där universitetens egna ut-
värderingssystem bidrar till att pressa priserna uppåt. För universitetsbiblioteken 
betyder detta naturligtvis stora ekonomiska problem. Kostnaderna för de digitala 
licenserna (som efterfrågas starkt av låntagarna) skjuter snabbt i höjden. Hur starkt 
genomslaget har blivit för de digitala resurserna syns redan i ett par uppgifter i 
Litteraturutredningen. Där uppges att Stockholms universitetsbibliotek lägger 85 
procent av förvärvsbudgeten på digitala resurser och 15 procent på tryckt material. 
 Centrala avtal på området sluts av Bibsam. Organisationen hade 2010 cirka 40 
avtal med en omsättning på 228 miljoner kronor, fördelat på bland annat 184 mkr 
för e-tidskrifter och 6,6 mkr för e-böcker och referensverk.
 Universitetsbibliotekens (och forskarvärldens) motdrag har blivit att gå in för 
system med Open Access (fri tillgänglighet), alltså gratis publicering av forsknings-
uppsatser i digital form (ofta i universitetens egna databaser). Argumentet är att 
forskning bör göras gratis tillgänglig för alla. Open Access började som frivillig-
projekt, ofta i forskarnas eget intresse (snabb och bred publicering ger vetenskaplig 
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prioritet på resultat). Också inom biblioteksvärlden har funnits en stark lobbyverk-
samhet för Open Access, då med utgångspunkten att bibliotekens kostnader skulle 
minska betydligt om Open Access genomfördes: då skulle biblioteken slippa betala 
licenser eller andra inköpskostnader för motsvarande e-resurser. Ett ofta anfört ar-
gument är att forskarnas eventuella omsorg om sin upphovsrätt kan lämnas därhän 
eftersom ”de redan fått betalt” för forskningen i form av sin lön.
 Under senare år har märkts en tendens att göra publicering via Open Access mer 
eller mindre obligatorisk, eller att åtminstone pressa forskarna till den. Forsknings-
finansiärer som Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond kräver exempel-
vis att forskare som får ekonomiskt stöd från dem skriver under ett kontrakt där de 
förbinder sig att göra sina publikationer från projektet tillgängliga via Open Access 
(VR:s regler är hårdare än RJ:s). I praktiken sätter detta forskaren i en utpressnings-
situation: frånhänd dig dina publikationer eller gå miste om ditt forskningsanslag. 
Jag har ofta undrat vad förlag och författare inom allmänlitteratur skulle säga om 
samma argument anfördes gentemot dem – både biblioteksersättning och littera-
turstöd finansieras ju av skattemedel. 
 Till bilden hör givetvis att få personer inom det akademiska området har några 
nämnvärda inkomster från upphovsrättsligt skyddat material (även om läromedel 
kan vara ekonomiskt viktiga för somliga upphovsmän). En helt annan omsorg äg-
nas forskarnas möjligheter att tillförsäkra sig inkomster via patent, avknoppnings-
företag etc. Lagrummen för upphovsrätt och patent är visserligen åtskilda. Men 
i bägge fallen rör det sig ju om resultaten av intellektuellt arbete utfört inom det 
akademiska arbetes ram, och bägge rättigheterna skyddas för forskare av samma 
princip, det så kallade ”lärarundantaget”. 
 Obligatorisk publicering via Open Access är knappast ett bekymmer för de 
tekniska, medicinska och naturvetenskapliga sektorerna, där forskningspublika-
tionerna främst säljs till en institutionell marknad och forskarna inte får royalty. 
(Ingen biblioteksersättning utgår ju heller för utlåningen från högskolebibliote-
ken.) För humaniora och samhällsvetenskap kan ett sådant obligatorium dock or-
saka problem, exempelvis vad gäller publicering av antologier eller samlingsverk 
där en eller flera forskare samlar uppsatser som tidigare har stått i vetenskapliga 
publikationer. Varför ska en förläggare riskera investeringar i ett material som finns 
fritt tillgängligt via nätet (eller snart kommer att finnas där)? I förlängningen hotar 
obligatorisk publicering via Open Access det existensberättigande hos humaniora 
och samhällsvetenskap som ligger i att de är en närvarande röst i den publicistiska 
offentligheten.
 Den akademiska marknaden har alltså utvecklats längs helt andra linjer än den 
för allmänlitteratur. I förlagsledet är den centraliserad på gräsen till monopolise-
rad, medan upphovsmännen tenderar att bli författarrättsligt överkörda.
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Elib och andra modeller

Distributionen av e-böcker i Sverige till biblioteken fick verklig fart när företaget 
Elib (de första åren: eLib) grundades 2002 av Piratförlaget, Adlibris och Natur och 
Kultur. Företaget var (och är) distributör – både till bibliotekens utlåning och till 
privata köpare – och sålde (och säljer) tjänsten att konvertera en fil till e-boksfor-
mat (pdf eller epub). Elib fick snabbt en dominerande ställning, inte minst eftersom 
BTJ var långsamt i starten. Elib introducerade en affärsmodell som innebar att bib-
lioteken betalade 20 kr per lån, men obegränsad utlåning av varje titel. Betalnings-
modellen ska ha kommit till på bibliotekens initiativ: Stockholms stadsbibliotek 
hade räknat ut att hanteringskostnaden för utlån av en tryckt bok var 38 kronor per 
utlån och föreslog 20 kronor som en rimlig avgift för e-bokslån.
 I början var marknaden för e-boksutlåning vid biblioteken blygsam (hösten 
2003 uppgav Elib att de lånade ut ungefär 4 500 volymer i månaden). Redan tidigt 
syntes tecken på att Elib blev en kanal för utlåning, snarare än för försäljning: 2003 
laddades ungefär 50 000 böcker ner för utlåning, medan försäljningen var ca 2 000. 
År 2007 var motsvarande siffror 85 000 respektive 4 200. Men titelbredden i utbu-
det var länge smal: i mars 2009 uppgavs den begränsa sig till 1 771 titlar (hösten 2011 
var siffran uppe i ca 3 700 svenska titlar). 
 En del förlag tvekade att leverera e-böcker för biblioteksutlåning via Elib (de 
ville hellre sälja dem till privata köpare), samtidigt som biblioteken började ut-
trycka farhågor för att den rådande betalningsmodellen innebar att en succé bland 
e-böckerna kunde äta ur deras medieanslag. Det inträffade med full kraft när Jag 
är Zlatan blev en succé som e-biblioteksbok – i Malmö lånades e-boken ut 1 000 
gånger på en månad, de tryckta exemplaren 70. En följd blev att många bibliotek 
har börjat införa begränsningar för utlåningen, ibland genom en totalsiffra för bib-
lioteket, ibland genom begränsningar för den enskilde låntagaren. Också förlagen 
började införa några månaders karenstid för nya e-böcker – under 2012 infördes 
det av Bonniers, Norstedts och Piratförlaget.
 Elib har länge haft en marknadsdominerande ställning gentemot biblioteken, 
men under 2012 har andra aktörer börjat etablera sig på marknaden, eller sondera 
möjligheterna för detta.

*

Tidigare under 2012 pågick diskussioner mellan representanter för förlagsvärlden 
och biblioteksvärlden om ersättningsmodellerna för bibliotekens utlåning. Fyra 
modeller fanns med i utgångsläget.
 Den första – och fortfarande dominerande – kan kallas ”Elib-modellen”. Den 
innebär alltså att en marknadsaktör levererar titlar till biblioteken, men att förlagen 
kan välja att inte tillhandahålla en viss titel (detta olikt tryckta böcker, som bibliote-
ken alltid har kunnat köpa fritt). E-böckerna ägs dock inte av biblioteken: de köper 
bara utlåningsrätten. Utlåningen är obegränsad men kostnaden stiger linjärt med 
utlåningen.
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 Ett alternativ till denna modell är den licensmodell som finns i exempelvis USA, 
England och Tyskland. Det innebär att biblioteken köper en licens till ett (eller fle-
ra) exemplar av en titel, som sedan lånas ut på samma sätt som en tryckt bok. Om 
alla exemplar är utlånade, får låntagaren vänta och köa, precis som för en tryckt 
bok. Så fungerar exempelvis den amerikanska modellen OverDrive (där en del av 
kostnaden för biblioteket är att det betalar en viss summa per invånare för distri-
butionen) – samtidigt som en del förlag där höjer priserna till biblioteken kraftigt, 
medan andra inte säljer till biblioteken. I England är begränsningen ännu hårdare: 
biblioteken får inte låna ut e-böcker via Internet, utan låntagarna måste besöka 
biblioteket för att låna den.
 En tredje modell, som har föreslagits av biblioteken, innebör att biblioteken di-
gitaliserar förlagens backlist mot att biblioteken får låna ut de digitaliserade titlarna 
gratis (vilket enligt rådande lagstiftning innebär utan ersättning till upphovsman-
nen – digitala resurser omfattas inte av biblioteksersättningen).
 En fjärde modell påminner om universitetsbibliotekens licenser: ett bibliotek 
prenumererar på ett förlags e-boksutgivning och får obegränsad tillgång till den. 
Priset avgörs av antalet potentiella låntagare hos det enskilda biblioteket.
 Ytterligare en variant skulle kunna vara ännu mer lik den akademiska mark-
naden, och bestå i att förlagen producerade sina e-böcker huvudsakligen för en 
institutionell marknad (läs: folkbiblioteken). Det skulle innebära att licenskostna-
derna för e-böcker från de stora förlagen skulle bli mycket dyra, samtidigt som 
privatmarknaden knappast skulle finnas.
 Förläggarna förespråkade en licensmodell liknande Overdrive (i Sverige kall-
lad ”biblioteksmodellen”), medan bibliotekarierna föredrog den fjärde modellen. 
Skiljelinjen gick alltså mellan begränsad och obegränsad utlåning. Samtalen kring 
ersättningsmodellerna strandade i maj 2012. Under sommaren publicerade Svensk 
biblioteksförening sedan annonsen ”Säg hej till din nya bibliotekarie” – en pro-
vokativ kampanj där förläggare i något som liknande en klassisk kapitalistkarika-
tyr skildrades som en bibliotekens fiende och personer som ”gillar pengar mer än 
böcker”. Från förläggarhåll uppfattades annonsen som ett skurrilt angrepp. Men 
kanske rymde annonsen en annan sorts sanning – en om vissa biblioteksideologier, 
snarare än om förlagsvärlden.
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Diskussion

I det föregående har jag velat påminna om hur biblioteksverksamheten har växt 
fram längs olika vägar. De kommunala folkbiblioteken fick sitt genombrott för un-
gefär hundra år sedan genom ett sammanflöde av fyra tidigare bibliotekstraditio-
ner: de kommersiella lånebiblioteken, sockenbiblioteken, föreningsbiblioteken och 
stadsbiblioteken. Deras genombrott understöddes av direkta statliga bidrag som 
hade sin största betydelse fram till ca 1940, som avvecklades 1965, men på ett plan 
ersattes av en bibliotekslag 1996. 
 Den enda aktör på bokmarknaden som under förra seklet på allvar upplevde 
folkbiblioteken som ett hot mot bokmarknadens mekanismer var de skönlitterära 
författarna. Efter lång politisk hantering kompenserades de vid 1950-talets bör-
jan av biblioteksersättningen (1972 utvidgad med den garanterade/särskilda för-
fattarpenningen) – men systemet infördes först sedan författarna hade övergivit 
argumentet om att biblioteken skulle ha en skadlig inverkan på bokförsäljningen. 
Bokhandeln förmedlade en tid böcker till biblioteken, men förlorade allt mer av 
försäljningen till BTJ. För förlagen tycks folkbiblioteken i hög grad ha varit en av-
sättningsmarknad som inte ansågs på allvar hota försäljningen av nya böcker. Från 
mitten av sjuttiotalet har bokutgivningen fortsatt att öka, medan bibliotekens utlå-
ning har minskat. En sannolik delförklaring är billigboksmarknadens expansion.
 Folkbibliotekens förhållande till bokmarknaden har gradvis förskjutits. För 
drygt ett sekel sedan sågs folkbiblioteken närmast som en pedagogisk och smak-
vårdande motvikt till bokmarknaden med dess underhållningslitteratur. Biblio-
tekens framgångar gjorde dock att de kunde bredda sitt bokurval, samtidigt som 
statens styrning minskade. Under de senaste decennierna kan biblioteken sägas ha 
blivit allt tydligare marknadsorienterade, dels genom ”effektivitetsmått” inlånade 
från marknadstänkandet inom New Public Management, dels genom en tydli-
gare marknadsorientering hos företaget Bibliotekstjänst (BTJ). Efterfrågestyrning 
och utlåningssiffror anses vara ett allt viktigare mått på framgång för biblioteken 
– samtidigt som folkbibliotekens utlåning minskar och bokmarknadens relativa 
framgångar ökar. I det läget tenderar åtminstone en del av samtidens folkbibliotek 
att resonera som tidigare seklers kommersiella lånebibliotek. För att nå så många 
som möjligt, vill de efterlikna marknadens sätt att arbeta.
 Först de senaste åren har utlåningen av e-böcker ökat rejält hos folkbiblioteken. 
Den dominerande aktören är det förlagsägda Elib, som tar ut en avgift per lån. En 
alternativ utvecklingslinje visar högskolebiblioteken. De blev tidigt digitaliserade 
och i deras ekonomi och utlåning dominerar nu de digitala resurserna kraftigt. 
Stora delar av de digitala förvärven sker via licenser. Marknaden för många av de 
viktigaste resurserna (läs: e-tidskrifter) domineras av ett fåtal aktörer som säljer 
resurserna i ”paket” till mycket höga kostnader. I denna process svarar biblioteken 
med att rekommendera obligatoriska system för Open Access som anses förbilliga 
deras kostnader, men som samtidigt saknar hänsyn till upphovsmännens intressen. 
Ur författarnas synvinkel är högskolebibliotekens Open Access inversen av tanken 
bakom folkbibliotekens biblioteksersättning.

*
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Problemen för det som kan kallas e-boksmarknaden är välbekanta, inte minst mot 
bakgrund av de ofta gjorda jämförelserna med USA (främst Amazon.com med 
läsplattan Kindle). I korthet: priserna för e-böcker är relativt höga i Sverige (förläg-
garna anför gärna argumentet att e-böckerna har 25 % moms, mot de tryckta böck-
ernas 6 %), ingen läsplatta har det genomslag (och kanske inte heller den trådlösa 
funktionalitet) som Kindle har, titelutbudet är smalt. Marknaden är dock under 
snabb förändring: de stora förlagen breddar sin utgivning av e-böcker, samtidigt 
som egenutgivare kommer in med utgivning till betydligt lägre priser (något som i 
USA tycks ha verkat prispressande).
 Förläggarnas agerande beträffande e-böckerna är fortfarande ambivalent. Sats-
ningen på formatet har å ena sidan varit sen och halvhjärtad, möjligen eftersom 
e-böckerna kan ha upplevts som ett hot mot den tryckta boken. Å andra sidan 
tenderar e-böckerna i allt högre grad att ges ut i anslutning till den inbundna utgå-
van, vilket har inneburit att de snabbt kan göras tillgängliga via utlån från folkbib-
lioteken. Utlånen är ur låntagarens synvinkel gratis (även om den drar kostnader 
för biblioteken). Ur förlagens synvinkel kan därmed gratis e-böcker via biblioteken 
uppfattas som ett hot mot försäljningen av nya tryckta böcker. Samtidigt har bib-
lioteken haft betydelse för att sprida e-läsningen som beteende, och kanske också 
för att förvandla icke-läsare (av tryckta böcker) till läsare (av e-böcker). Precis som 
biblioteken tidigare har haft sin betydelse för den allmänna läskulturen, kan de ha 
den för e-läsningskulturen. Samtidigt ingår i den nämnda inlärningseffekten att e-
boksläsandet framstår som gratis, obegränsat och karensfritt.
 Ur folkbibliotekens synvinkel är e-böckerna ännu ett led i det ökande tillgäng-
liggörande av AV-resurser som har skett under decennier. Samtidigt uppfattas de 
som ett sätt att öka utlåningen och dra nya låntagare till biblioteken – och därmed 
inte bara att fullgöra bibliotekens uppgift, utan att försvara biblioteken som in-
stitution i en hårdnande kommunal verklighet. Samtidigt distribueras e-böckerna 
under helt andra villkor än andra AV-medier från biblioteken. Eftersom de kan 
laddas ner hemifrån kräver lånet inget besök på biblioteket. Det innebär att biblio-
tekariens rådgivande funktion i stort sett bortfaller (och kanske ersätts av halvau-
tomatiserade rekommendationer, baserade på andra låntagares beteende). En följd 
kan också bli att låntagarna får mindre incitament att besöka biblioteken och ta 
del av alla de oväntade läsrekommendationer som miljön rent praktiskt erbjuder. 
I förlängningen kan det betyda att biblioteken får svårare att motivera sina lokal-
kostnader – fastän själva biblioteksmiljön är populär bland låntagarna.
 Bilden kompliceras av att det finns mycket olika typer av förlag och affärsintres-
sen hos dem – något som också har sin betydelse för biblioteken. Å ena sidan finns 
en liten grupp av förlag som står för majoriteten av bästsäljarna och de böcker som 
uppmärksammas medialt på bredden, som filmatiseras och debatteras. Ledande i 
denna grupp är Bonnierförlagen, Norstedts och Piratförlaget. Det är förlag som ten-
derar att hålla relativt höga priser på sina e-böcker, och som har starka ägarintressen 
i pocketförlag och i Elib. De kan ha skäl att se bibliotekens gratis utlåning som ett 
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hot mot olika delar av deras försäljningsmarknad – samtidigt som deras egna fram-
gångar på pocketmarknaden sannolikt har konkurrerat ut en del av bibliotekens 
utlåning (och förmodligen gjort förlagen mindre benägna att satsa på e-böcker). I 
andra änden av förlagsskalan finns egenutgivarna. Deras utgivning utgör en väx-
ande del av bokproduktionen. Utomlands finns exempel på hur sådana egenutgivare 
har skapat nationella och transnationella bästsäljare: där är vi ännu inte, men det 
kommer naturligtvis att hända (inte minst eftersom pressen älskar sådana historier, 
med ovärderlig gratisreklam som följd). För egenutgivarna är e-boken en bekväm 
och billig väg till läsarna, och de gör ofta klokt i att sätta påfallande låga priser – om 
de har råd att ta den förlust de riskerar. Adlibris senaste lista över bästsäljande e-
böcker exemplifierar fenomenet i form av ett par deckare av Ramona Fransson. För 
förlag av denna typ kan e-boken i viss mån betraktas som reklam för författarskap 
och böcker som har svårt att få uppmärksamhet i det litterära systemet. Också en del 
mindre och medelstora förlag kan resonera på samma sätt.
 Mycket av debatten om e-böcker inom branschen har gällt olika tekniska och 
affärstekniska modeller gällande e-böcker: kopieringsskydd, vattenmärkning, läs-
verktyg, utbud, begränsningar och prissättning. Jag begränsar mig här till de fyra 
sist nämnda. Sverige har en god spridning av bärbara läsverktyg i form av smart-
phones, surfplattor och rena läsplattor, men ingen modell har fått tillräckligt ge-
nomslag för att bli marknadsdrivande. Utbudet av e-böcker är också fortfarande 
smalt i Sverige, även om det nu växer. Förlagen har prövat utlåningskarens (för-
dröjd leverans till folkbiblioteken) och utgivningskarens (utgivning av e-bok se-
nare än den tryckta versionen). Vad som har bortfallit är den ”tröghetskarens” som 
fanns inbyggd i hur biblioteken tidigare hanterade tryckta böcker: det dröjde innan 
de kom ut i bibliotekens hyllor. Prissättningen på e-böcker har hittills varit ganska 
okomplicerad, men nu börjar prisvapnet användas tydligare, och det är rimligt att 
tänka sig olika former av dynamisk prissättning i framtiden – inte bara så att pri-
serna sjunker på äldre e-böcker, utan också så att priserna höjs på enstaka titlar 
som visar sig bli succéer. En given poäng för förlagen att fundera över är att nya 
marknader historiskt sett ofta har öppnats genom billigutgivning – men att denna 
i regel har bestått av återutgivningar (tjugofemöresböcker, pocketböcker, etc.) och 
att dessa billigboksrevolutioner ofta har lett till temporära överutgivningskriser.
 Vad gäller biblioteksmarknaden har den dominerande aktören Elib hittills till-
lämpat total tillgänglighet (alla titlar ingår i utbudet) och ”flat rate” (samma kostnad 
per lån och för varje titel), men också här är det rimligt att tänka sig förändringar 
när konkurrensläget ändras.
 Ett grundläggande problem för förlagen är sannolikt att skillnaden mellan att 
äga och att låna en e-bok upplevs som mindre av kunden/låntagaren än motsva-
rande skillnad gällande en tryckt bok. E-boken kan inte locka med de taktila vär-
den den tryckta motsvarigheten erbjuder. Och om dess unika fördelar – ständig 
tillgänglighet, sökbarhet, portabilitet – finns i lika hög grad hos den lånade som 
hos den köpta – varför då köpa den? Här kan förlagen sannolikt lära sig mer av hur 
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akademiska forskare resonerar beträffande e-resurser än av hur billigboksköpare 
tidigare resonerat.

*

Hårda ord. Stora ord. Debatten kring e-böckerna, biblioteken och bokmarknaden 
är fylld av bägge typerna. Förlagen hävdar gärna att biblioteken förstör marknaden 
för e-böcker. Det kan vara sant i ett kort perspektiv – men biblioteken hjälper till 
att uppfostra e-läsare, och det är fullt möjligt att tänka sig en centraliserad, in-
stitutionell marknad där förlagen producerar e-böcker främst direkt för en folk-
biblioteksmarknad (ungefär som de akademiska förlagen redan gör). Biblioteken 
betonar gärna att begränsningar för tillgängliggörandet av e-böcker kan ses som 
ett hinder mot det fria spridandet av information (även om förlagen varken kan 
eller vill stoppa spridningen via bibliotek av de tryckta motsvarigheterna). Bakom 
påståendet ekar förstås nätvärldens devis Information wants to be free. Men att tala 
om fri information kan i det här sammanhanget vara att töja på innebörden av två 
termer. 
 En av termerna är ”information”. Det återstår att på bredden undersöka vilka 
de mest utlånade e-titlarna från biblioteken är och i vilken mån de innehåller fakta 
eller fiktion, men tillgängliga uppgifter tyder på att listan över de mest utlånade e-
böckerna i stort sett sammanfaller med aktuella bästsäljarlistor. Bland de mest ned-
laddade böckerna vid Malmö stadsbibliotek 2011 fanns ”kändisböcker” som David 
Lagercrantz Zlatan-bok, Walter Isacssons biografi över Steve Jobs, Thomas Sjöbergs 
”kaffeflickor”-bok om kungen och Leif G.W. Perssons memoarer. I övrigt fanns på 
topplistan Jonas Jonassons Hundraåringen, Jan Guillous Brobyggarna och deckare 
av Lars Kepler, Jens Lapidus, Camilla Läckberg och Jo Nesbø.
 Den andra termen är förstås ”fri” – ett ord som både kan betyda ”gratis” och 
”fritt tillgänglig”. Vad debattörerna ofta glömmer är att bokförlagen faktiskt inte 
alls stoppar biblioteken från att fritt tillgängliggöra böcker, utan att de bara ibland 
begränsar bibliotekens möjligheter att låna ut ett verk i e-boksformat. De e-böcker 
som ”stoppas” på folkbiblioteken finns samtidigt fritt tillgängliga som tryckta böck-
er. En egendomlighet i debatten om e-böcker har hittills varit att det anses närmast 
självklart att de ska lånas ut via nätet. Så har ju inte skett för andra AV-medier från 
biblioteket sedan digitaliseringen har slagit igenom. Det vore numera fullt tekniskt 
möjligt för biblioteken att erbjuda gratis tillgång till musik och filmer via Internet, 
ungefär som Spotify eller olika filmuthyrare gör på en kommersiell marknad. E-
böckerna är för närvarande den enda kategori i bibliotekens samlingar som inte 
lånas ut som exemplar och som inte kräver besök i bibliotekslokalen.
 Folkbiblioteken har spelat en historiskt sett viktig roll för att sprida och vårda 
läskulturen i Sverige. Under de senaste decennierna har deras roll dock ändrats 
starkt, och fört dem nära marknadens sätt att resonera. Paradoxalt nog har det gjort 
folkbiblioteksrörelsen mycket svagare just på marknaden. Om folkbiblioteken inte 
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hade frånhänt sig kontrollen över BTJ, talar mycket för att den hade kunnat bli en 
stark och viktig aktör på e-boksmarknaden, uppbackad av landets alla folkbibliotek 
– ett inarbetat och snabbt fungerande alternativ till de kommersiella aktörer som 
istället etablerade sig (precis som de kommersiella lånebiblioteken kunde frodas 
innan folkbiblioteken fanns, eller ”bokbarerna” etablerade sig under mellankrigsti-
den när folkbiblioteken införde karenstid på ny skönlitteratur). 
 Marknadstänkandet på biblioteken har också inneburit att de har blivit mer am-
bivalenta i sin syn på den egna uppgiften. Ska de vara en sorts digital beställnings-
central som efterkommer låntagarens (”kundens”) begäran, ungefär som en gratis 
nätbokhandel? Eller ska de se andra uppgifter i litteraturpedagogik, urvalsarbete, 
aktivt och långsiktigt arbete med de egna samlingarna?
 Somliga anser att biblioteken är dömda utan e-böcker. ”Om man förhandlar 
bort bibliotekens rätt att tillhandahålla e-böcker kommer biblioteken att förlora sin 
plats i samhället inom en ganska snar framtid och istället förvandlas till ett slags 
kommunala antikvariat för pappersböcker” – så uttrycker en hög företrädare för 
biblioteken den synen. Bakom uttalandet ligger förmodligen en optimistisk syn 
på nya former för det öppna biblioteket. Men där skymtar också ett förakt för de 
insatser som folkbibliotekens personal har gjort gentemot låntagarna under drygt 
ett sekel: det dagliga och långsiktiga arbetet med urval, boksamtal, informations-
sökande, litteraturpedagogik och programverksamhet. 
 Formuleringen om ”kommunala antikvariat för pappersböcker” använde Niclas 
Lindberg, upphovsmannen till den, i en offentlig debatt om e-böcker i Almeda-
len sommaren 2012. Utgångspunkten för hans resonemang framgick där tydligt: 
” – Blir biblioteken kommunala antikvariat för pappersböcker, då undrar jag hur 
många som i slutändan kommer att tycka att dessa är viktiga att betala för.” Vad det 
gäller är alltså utlåningssiffror och anslag. Paradoxalt nog verkar Lindberg fullt ut 
lika fixerad vid pengar och marknadsframgångar som den ”nya bibliotekarie” som 
Svensk Biblioteksförening satiriserade i sin annons.
 Den ”nya bibliotekarie” som Lindberg representerar har naturligtvis rätt i sina 
resonemang om biblioteken betraktas endast som en spegelbild av den litterära 
marknaden, en sorts gratisversion (ur användarens synvinkel) av bokvärlden. Då 
liknar biblioteken en hamburgerbar där kunden beställer vad han eller hon vill ha. 
Biblioteket är ett företag som får lägga ner om kunderna är missnöjda. Historiskt 
sett växte folkbiblioteken dock fram ur helt andra tanketraditioner – föreställning-
ar om att folkbibliotek borde vara en bildningsinstitution som delvis skulle utgöra 
en motvikt mot marknadens makt. 
 Debatten om e-böckerna har från folkbibliotekshåll ofta förts i termer av att det 
är viktigt för bibliotekens överlevnad att de fungerar precis som den litterära mark-
naden, fast gratis för användaren och billigt för biblioteken. Men om biblioteken 
ska fungera helt på marknadens villkor – till vad behöver man då biblioteken när 
bokmarknaden redan finns? 
 Och hur ska marknaden klara sig mot en gratisversion av den?
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Dokumentation

De historiska avsnitten bygger på forskning om bokbranschens och bibliotekens 
historia, bl.a. min egen historik över Svenska bokförläggareföreningen och svensk 
bokmarknad (Svedjedal 1993). Stor nytta har jag också haft av den litteratursocio-
logiska forskningen om folkbibliotekens historia och värdegrund. Avsnittet om 
akademisk publicering utgår i mycket från en (opublicerad) plan för en del av ett 
forskningsprojekt om bibliometri, utarbetad i samarbete med prof. Ylva Hasselberg 
och prof. Sven Widmalm. Bakom partierna om dagsdebatten om e-böckerna ligger 
bekantskap med denna som den har förts i dagspressen, i Svensk bokhandel och 
Biblioteksbladet. 
 För hela framställningen gäller att jag har försökt minimera antalet litteratur-
hänvisningar. Hänvisningarna nedan gäller därför i regel endast direkta citat eller 
sifferuppgifter.

E-böckerna, biblioteken och bokmarknaden. Folkbibliotekens utlåning av e-böcker 
2006 och 2011, Fakta om bibliotek 2012, s. 17. Utgivning av e-böcker, Läsandets kul-
tur (SOU 2012:65), s. 493, tab. 17 och s. 228. ”Proportionerna är grovt sett”, ibid., s. 
229; ”Förhållandena mellan för användarna”, ibid., s. 230. Mattias Fyrenius citerad 
i Schmidt, SvB 2011:21, s. 15. Niclas Lindberg och Mats Söderlund citerade efter Ek-
ström, Bbl 2012:1, s. 9.Kristina Ahlinder citerad efter Zorn, Bbl 2012:06/07, s. 39. ”Vi 
skulle aldrig ha råd att köpa”, citerat efter Ekström, Bbl 2012:1, s. 8 (jag har rättat ett 
sättningsfel, ”fromat”). Uppgifter om Amazon.com och svensk bokmarknad t.ex. 
Schmidt, SvB 2012:18, s. 9. ”En elektronisk version av en tryckt bok”, Läsandets kul-
tur, s. 226.
 
Tidiga folkbibliotek. Den klassiska översikten av folkbibliotekens framväxt är Tynell 
1930. Om kommersiella lånebibliotek, Jeppsson 1981 och Björkman 1992. Mudie’s 
Circulating Library, Griest 1970. Folkskolestadgan, SFS 1842:19 (”För underhållan-
det”, § 10, 2:o). ”En offentlig angelägenhet”, Palmgren 1911, s. 2. Antalet sockenbiblio-
tek 1904, Palmgren 1911, s. 6. ”Sammanlagdt har omkring”, Palmgren 1911, s. 13.
 
Bokmarknaden. Beskrivningen av kommissionssystemets framväxt och utveck-
ling bygger på Rinman 1951 och Svedjedal 1993. Antalet kommissionärer, Rinman 
1951, s. 127; Svedjedal 1993, s. 74. Antalet filialer, Svedjedal 1993, s. 80. Statstik över 
bokutgivningen från 1830-talet till mellankrigstiden summerad i Svedjedal 1993, s. 
395. Enkronas- och tjugofemöresböckerna, Svedjedal 1993, s. 399–409. Nick Carter-
debatten, Boëthius 1989.
 
De moderna folkbibliotekens framväxt. Avsnittet bygger på Svedjedal 1993, kap. 16, 
”Folkbiblioteken och bokförsäljningen”: där utförligare uppgifter om biblioteks-
förordningarna, bokförmedlingarna, siffror om bokbestånd m.m. finns. Den första 
gången på fyra decennier, Tynell 1831, s. 94. ”Professor G. de Geer”, Tynell 1931, s. 95. 
Biblioteksförordningen 1905, SFS 1905:29 (citaten: ”kostnadsfritt, A 4; ”att böcker af 
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osedligt innehåll”, A 6). Sockenbibliotekens bokbestånd, Söderberg 1901, s. 37–41. 
Bokhandelskonferensen 1911, Svedjedal 1911, s. 549. Valfrid Palmgrens utredning, 
Palmgren 1911. Biblioteksförordningen 1912, SFS 1912:229 (”att biblioteket regelbun-
det”, A. 6). ”De föråldrade, vanvårdade”, Palmgren 1911, s. 7–8. Biblioteksförordning-
en 1930, SFS 1930:15 (gratis hemlån, § 4 f). Nivån på statsbidragen och bokbestån-
det, Svedjedal 1993, s. 558–561.

Biblioteksersättningen – ett resultat av debatten om biblioteken och bokmarknaden. 
Framväxten av systemet och den bakomliggande politiska debatten behandlas i 
Bennich-Björkman 1991 (om genombrottet för rättighetsargumentet, s. 108–116). 
Biblioteksersättningen behandlas även i jubileumsskriften Tack för lånet! (2004), 
den garanterade/särskilda författarpenningen i Gunder 2012. ”I någon form utfå 
ersättning”, Författarna och bibliotekens hemlån (1934), s. 3; ”hemlånen från de sub-
ventionerade”, ibid., s. 9; 76 procent, ibid., s. 24. Karenstid och bokbarer, Svedjedal 
1993, s. 570–579 (rättsfallet, s. 577 f). Analys av praxis i garanterad/särskild förfat-
tarpenning, Gunder 2012. Citaten ur Bokutredningen (SOU 1952:23): ”hör också till 
de starkast”, s. 172; ”Ett bokintresse”, s. 181. En majoritet av medlemmarna i Sveriges 
Författareförening för en låntagaravgift ännu i början av 1950-talet: enligt enkät-
svar, redovisade i Bokutredningen, s. 236–237. Förordningen om Sveriges författar-
fond SFS 1962:652 anger i § 3 att systemet inte omfattar universitets- och högsko-
lebibliotek.

Bibliotekstjänst – samordning via bibliotekets eget företag. En historik över BTJ 
föreligger i Hellgren 2007. Ägarförändringar enligt översikten på företagets egen 
nätplats (corp.btj.se/?id=961). Uppgiften om BTJ:s syn på betalningsmodell, e-brev 
från Jonas Fröberg (Kundtjänst, BTJ) till Johan Svedjedal den 6 november 2012.

Folkbiblioteken och bokmarknaden under efterkrigstiden. Kommunsammanslag-
ningarna och urholkningen av bidraget, Barbro Thomas i Alla pratar om KB (2012), 
s. 44. Slopandet av statsanslaget 1965 och den efterföljande debatten, Herder 1988. 
Förskjutningen från distributionsstöd till produktionsstöd, Svedjedal 1994, s. 
184–185. Debatten om en bibliotekslag, Häggström & Renberg 1998. Bibliotekens 
utlåningssiffror 1950–2009, Statistisk årsbok 2012, s. 472, 23.4 (där även kommen-
taren om skönlitteratur). Bokbeståndet, ibid., s. 477, 23.10. Bokutgivningen, ibid., 
s. 480, 23.13. Förläggareföreningens Branschstatistik 2011 (2012), tab. C 1 (ny utgiv-
ning) och grafen C 6 (backlistförsäljning). Indikationer på att biblioteken tappar 
utlåning p.g.a. pocketmarknaden, Peurell 2009, s. 41–44; Berglund 2012, s. 100–102. 
Fyra femtedelar av minskningen skönlitteratur, Peurell 2009, s. 39. AV-mediernas 
andel av bibliotekens bestånd: siffrorna framräknade efter Statistisk årsbok 2012, s. 
477, 23.10. Belysande synpunkter på folkbibliotekens nuvarande ideologi i Hansson 
2012; ”som konsumenter av bibliotekens tjänster”, s. 175. Uppgiften om Nackabib-
lioteken, Greve 2012. ”Profilerna som de sammanställer”, Fleischer 2011, s. 18–19; ”är 
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att sälja böcker”, ibid., s. 19; ”Är det rimligt att biblioteken”, s. 19. Undersökningen av 
förvärvspolicy, Smedberg & Westman 2011 (”Det innebär till viss del”, s. 37).
 
En svensk bibliotekslag. Framväxten av lagen, Häggström & Renberg 1998 (jfr även 
Barbro Thomas i Alla pratar om KB, s. 52–56). Bibliotekslagen, SFS 1996:1596.
 
En annan värld? Akademisk publicering och universitetsbiblioteken. Den minskade 
medelupplaga, Thompson 2008 (2005), s. 93–94. Elseviers prishöjningar, ibid., s. 
101. Kostnaderna för Stockholms UB och Bibsams centrala avtal, Wilhelm Wid-
mark i Bilaga 8, Läsandets kultur (SOU 2012:65), s. 626 (SUB) och 625 (Bibsam). 
Bestämmelser om obligatorisk Open Access: Vetenskapsrådet, www.vr.se/omve-
tenskapsradet/strategierochriktlinjer/fritillganglighetopenaccess.4.1d4cbbbb11a00
d342b0800021800.html; Riksbankens jubileumsfond, www.rj.se/svenska/1324. 
 
Elib och andra modeller. Skapandet av betalningsmodellen, se t.ex. Pettersson, VB 
2011:4, s. 18. Utlåning per månad 2003, Schmidt, SvB 2003:16, s. 11. Utlåning och 
försäljning 2003, Schmidt, SvB 2004:2, s. 6; 2007, Thoresson, SvB 2008:10, s. 15. Ti-
telutbud i mars 2009, Schmidt, SvB 2009:1, s. 13; hösten 2011, Schmidt, SvB 2011:21, 
s. 12. Utlåningen av Zlatan-boken i Malmö, [Djurberg], SvB 2012:5, s. 14. Införandet 
av begränsningar, t.ex. Pettersson, SvB 2011:4, s. 18. Andra aktörer, ex. Djurberg, SvB 
2012:5, s. 20–21. De fyra modellerna, [Djurberg], SvB 2012:5, s. 14–18. Modeller i 
England och USA (Overdrive m.m.)., Leffler, SvB 2012:5, s. 17. Förläggarnas respek-
tive bibliotekens modell, Zorn, ”E-boksfrågan” den 16 maj 2012. Annonsen ”Säg hej 
till din nya bibliotekarie” tillgänglig via: www.biblioteksforeningen.org/wp-con-
tent/uploads/2012/06/ANNONS_DN_251x372_final1.pdf. De strandade förhand-
lingarna och förläggarnas missnöje med annonsen, Laxgård, SvB den 4 juli 2012.
 
Diskussion. Adlibris bästsäljarlista, www.adlibris.com/se/chartsdetail.aspx?char
tnumber=100600&chartname=E-b%f6cker (12 november 2012). Mest utlånade 
e-böcker i Malmö 2011, Topplistan enligt: www.malmo.se/Medborgare/Bibliote-
ken/Topplistor/De-mest-nedladdade-e-bockerna-2011.html. ”Om man förhandlar 
bort”, Niclas Lindberg refererad i Ekström, Bbl 2012:8, s. 9; hans uttalande i Almeda-
len citerat i Zorn, Bbl den 10 augusti 2012.
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