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Abstract
Ever since digital library catalogues were first introduced in the late sixties and early seventies, there have been
two separate metadata repositories for libraries in Sweden. On the one hand there is the Libris catalogue, devel -
oped and  used mainly by the national library and the university libraries, and on the other hand there is the
Burk catalogue for the local public libraries. For almost as long, attempts have been made to create a single, na -
tional catalogue for all Swedish libraries, but despite all efforts, including several government bills explicitly
stating that this need to happen, the dual catalogue system prevails to this day.

This interview study aims to find the opinions of people from different sectors of the library field on this
matter. Views on integrated library systems are also debated. There seems to be great consensus among the in -
terviewees that there is, in fact, a problem with lack of coordination of catalogues, but there is less agreement as
to what should be done about it, and by whom. The study is analyzed and contextualized utilizing the debate on
digital copyright in general and the theories of Tarleton Gillespie in particular.

It is concluded that cooperation would be facilitated if libraries made use of open data and open source,
which would suggest Libris as metadata repository and open source library systems such as Koha for ILS. Li -
braries assigned with interlibrary coordination, i.e. the regional and the national libraries, would have to take
on a greater responsibility to implement these cooperations. Vendors serving libraries would have to adjust their
business models if these proposals were to become reality to offer data under open licenses.
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Inledning

Under det dryga tiotal år som jag arbetat  på folkbibliotek har jag många gånger
haft  anledning att  fundera  över  tekniken.  Bibliotekssystemet  och  katalogen  är
bibliotekets  mest  kritiska  verktyg,  utan  dem  skulle  verksamheten  kollapsa.
Samtidigt verkar det ofta som att biblioteken ligger steget efter när det gäller att
utveckla och tillgängliggöra sina samlingar digitalt. Går det inte att  göra det här
bättre?  Varför  är  det  så  svårt  för  biblioteken  att  samordna  sig  kring  digitala
förmedlingslösningar?  Idag  är  internet  för  många  källan  till  information  och
nyheter.  Biblioteken  som  garant  för  fritt  inhämtande  av  kunskap  utan
bakomliggande intressen är en viktig förutsättning för det demokratiska samhället.
Samtidigt är bibliotekens närvaro i den digitala världen överskuggat av de stora
internetföretagens  söktjänster  och  sociala  medieplattformar.  Utan  samordning i
frågor om bibliotekens digitala infrastruktur är det svårt att se hur förmedlingen av
bibliotekens tjänster ska kunna få genomslag.

Den här uppsatsen är en undersökning av vad anställda på svenska bibliotek
har för uppfattningar om samordning av bibliotekens system, men kanske framför
allt,  deras  metadata  i  form  av  bibliotekskataloger  och  liknande  bibliografiska
databaser.  Uppsatsen  är  också  ett  försök  att  sätta  dessa  uppfattningar  i  ett
historiskt och samhälleligt sammanhang.

I  Sverige  finns  det  två  huvudsakliga  lösningar  på  bibliotekens  behov  av
samordnad katalogdata. Det ena är Burk, som är den gemensamma bibliografiska
databasen för folkbiblioteken, utvecklad och underhållen av BTJ.1 Det  andra är
Libris,  som  har  utvecklats  framför  allt  av  forskningsbiblioteken  och  KB  i
samarbete. Sedan 90-talet har en del av folkbiblioteken gått  över till att  använda
Libris, men det är ändå fortfarande Burk som är den dominerande katalogen för
folkbiblioteken. Det  finns viktiga skillnader mellan katalogerna.  Burk ägs av ett
kommersiellt  företag  som säljer  eller  hyr ut  de  bibliografiska posterna,  medan
Libris  bygger  på  samkatalogisering:  Alla  de  ingående  biblioteken  skriver
katalogposter som sedan blir fritt tillgängliga. En annan skillnad mellan Burk och
Libris är formatet. Libris använder sig av det internationellt sett vanligaste formatet
för bibliografiska poster, marc21, medan BTJ har en egen variant kallad BTJmarc.
Det material som är representerat i katalogerna skiljer sig också. Båda katalogerna

1Förklaringar  av  olika  akronymer  och  särskilda  termer  finns  samlat  under  rubriken  Terminologi  i  ett
appendix.
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innehåller framför allt tryckt material, men Burk innehåller även material som är
mer specifikt för folkbibliotek, som cd-skivor och mp3-böcker. Burk-posterna har
ofta även metadata som folkbiblioteken efterfrågar, exempelvis vilken åldersgrupp
en bok riktar sig till, om den är en del i en bokserie och ämnesord.

Vilken av dessa datakällor ett bibliotek utgår ifrån kan också ha betydelse för
valet av bibliotekssystem. Bibliotekssystemet måste exempelvis kunna hantera det
format som de bibliografiska posterna har. Om ett bibliotek vill byta system så är
det  viktigt  att  de kan ta  med sig sina katalogposter  till det  nya systemet på ett
rimligt  praktiskt  och  billigt  sätt.  Frågor  om  katalogdata  och  bibliotekssystem
hänger ihop och är svåra att separera.

Ett viktigt skäl till samordning av katalogdata är den rationaliseringsvinst som
kan göras när en katalogpost endast behöver upprättas en gång för sedan kunna
användas av många. Därför är det befogat att fråga sig om det är önskvärt att ha
två parallella lösningar för folkbibliotek respektive forskningsbibliotek. Behöver vi
inte alla resurser för att  utveckla systemen och göra dem bättre för användarna?
Finns det  så avgörande skillnader i de olika bibliotekstypernas behov att  det  är
befogat att  hålla sig med två lösningar? Eller finns det andra orsaker till att  det
ändå är så det ser ut idag?

Uppsatsen är  indelad i fyra kapitel. I  det  första  kapitlet  beskriver jag mina
metodologiska  och  teoretiska  utgångspunkter.  Jag  sätter  ämnet  i  ett
samhällsteoretiskt  sammanhang och  presenterar  mina analytiska  begrepp.  I  det
andra kaptilet redogör jag för en del av bakgrunden till dagens situation. Jag går
igenom hur bibliotekens digitala kataloger har skapats och utvecklats och de olika
försök som har gjorts att skapa en gemensam katalog. Jag tar även upp en del av
den debatt som har omgett dessa olika skeden och som har förts inom ramen för
biblioteksbranschens olika forum, framför allt i Biblioteksbladet. I den tredje delen
presenterar  jag  en  intervjustudie  med  åtta  anställda  från  olika  delar  av
bibliotekssektorn och försöker  reda ut  hur de ställer sig till dessa frågor. I  den
fjärde, avslutande, delen sammanfattar och analyserar jag den information jag har
funnit i intervjustudien med hjälp av de analytiska begrepp jag tidigare presenterat.

Tidigare forskning

Det  finns en mängd studier  av attityder  hos  biblioteksanvändare,  men inte lika
många  som  gäller  attityder  hos  bibliotekarier.  De  som  finns  behandlar  ofta
bibliotekariers attityder till sin yrkesroll eller liknande. Det finns en del artiklar om
bibliotekariers attityder till IT-frågor,  IT-användning etc.  men jag har inte hittat
mycket  som  specifikt  behandlar  bibliotekariers  attityder  till  bibliotekssystem,
gemensamma kataloger etc. Det enda jag har hittat som ligger riktigt nära min egen
undersökning är magisteruppsatsen Folkbibliotekens attityder till BTJs produkter
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Link och Bibliografisk service samt möjligheten till registrering i LIBRIS av Karin
Strandh och Lena Öqvist från 1998.2 Uppsatsen innehåller dels en enkätstudie där
148 bibliotek fått svara på både flervalsfrågor och öppna frågor om sina attityder
till BTJ:s tjänster Link och bibliografisk service samt Libris. Den redovisar även en
intervjustudie där personal från tre olika bibliotek fått möjlighet att ge mer utförliga
svar. Av uppsatsen framkommer att de allra flesta bibliotek anser att bibliografisk
service är för dyr, även om det är en viktig och värdefull tjänst. Speciellt de små
biblioteken tycker det är dyrt. Överlag ser dock nästan alla bibliotek att det frigör
tid för personalen. Man tycker även rent allmänt att  servicen håller god kvalitet.
När det gäller Libris är de flesta bibliotek positiva och 79% av de svarande skulle
kunna tänka sig att bli Libris-bibliotek. Särskilt de stora och medelstora biblioteken
är  positiva till att  ansluta  sig till Libris. En möjlig förklaring till att  de mindre
biblioteken inte är lika positiva skulle kunna vara att de helt har rationaliserat bort
sina katalogavdelningar.3 Det framkommer även att det rättsligt låsta läget mellan
BTJ och KB varit en källa till tveksamhet inför ett övergående till Libris.4

Närmare i tiden har  jag funnit en kandidatuppsats,  Hur tjänstemän ser på
folkbibliotekets  IT-utveckling  av  David  Bengzon  från  2014.  Uppsatsen  är  en
intervjustudie bland tjänstemän på framför allt regionbibliotek och inriktar sig på IT
i vidare   mening. De  viktigaste  slutsatserna  är  att  folkbiblioteken upplever  att
leverantörerna i för stor utsträckning styr utvecklingen och att det saknas resurser
för  att  driva  utvecklingen  själva.  Författaren  menar  att  det  behövs  större
samordning av IT-frågor för folkbiblioteken.5

Generellt  saknas  dock  forskning  om  biblioteksanställdas  attityder  till  hur
bibliotek  arbetar  med  katalogdata  och  system.  Däremot  finns  det  en  del
utredningar,  rapporter  och  liknande  som skrivits  av  olika  organisationer  inom
biblioteksväsendet och som belyser hur bibliotek ser på samordning av katalogdata
och system. Då rör det sig dock inte om akademisk forskning i strikt bemärkelse,
utan är att betrakta som empiriskt material och en del av dem refererar jag också
till i kapitlet Bakgrund.

Frågeställning

Mycket av diskussionen kring frågorna om samordning av bibliotekens data och
system har handlat om Burk och Libris och de olika försök som har gjorts  att
sammanföra dessa datakällor. Därför har det varit naturligt att fokusera på detta i
undersökningen.  Mina  huvudsakliga  frågeställningar  är:  Hur  kan  biblioteken  i

2Strandh, K. & Öqvist, L. (1998).
3Strandh, K. & Öqvist, L. (1998), s 59-65.
4Strandh, K. & Öqvist, L. (1998), s 69. Vad det rättsligt låsta läget är återkommer vi till i bakgrundskapitlet.
5Bengzon, D. (2014), s 21-22.
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Sverige samordna sina system och katalogdata? Vad finns att  vinna på det? Vem
ska se till att det händer?

Avgränsningar

Frågan  om  vilka  samordningar  som  faktiskt  görs  av  bibliotekens  system och
katalogdata skulle i sig vara nog omfattande för en masteruppsats.  Dock är jag
främst intresserad av hur biblioteksanställda uppfattar situationen och vad de anser
bör  göras.  Å andra  sidan är  det  omöjligt  att  förstå  och  tolka  informanternas
utsagor  utan en viss insikt i de faktiska sakförhållandena. Jag ger  en del sådan
information  i  bakgrunden,  och  annan  framkommer  i  redogörelsen  för
intervjustudien.

Frågor om system är tätt sammankopplade med metadatafrågor. Det handlar i
båda fallen om verksamhetskritisk data  för  biblioteken,  och  val av system och
datakällor är beroende av varandra på olika tekniskt och juridiskt intrikata sätt.
Därför är det svårt att  diskutera det ena utan det andra. Tyngdpunkten i den här
uppsatsen ligger dock på frågor om metadata, medan systemfrågan behandlas lite
mer översiktligt.

Frågor om samordning mellan bibliotek har varit föremål för diskussion länge,
kanske lika länge som biblioteksväsendet har existerat.  Även en avgränsning till
samordning av katalogdata skulle föra oss tillbaka till åtminstone 1901, när Library
of  Congress  började  sälja katalogkort  till  andra  bibliotek.6 Den  här  uppsatsen
behandlar endast samordning av digitala data och system. Det ger naturligtvis ett
mycket kortare perspektiv, och fokus ligger på nuläget och den nära historien.

Även om det  ibland görs  jämförelser  med  andra  länder,  framför  allt  våra
nordiska grannländer, så är uppsatsens syfte att behandla frågor om samordning i
Sverige.

Metod

Jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuer. Mina metodologiska principer
har  jag  hämtat  från  Bill  Gillhams  Forskningsintervjun  -  Tekniker  och
genomförande.7 Min ambition har varit att  varje intervju ska ta 45-60 minuter. I
några fall har jag överskridit tidsgränsen något. 

För att  kunna få fram intervjusvar som går att  jämföra med varandra har jag
använt mig av ett  intervjuschema med tre huvudfrågor och ett  antal underfrågor.
Mina huvudfrågor har varit: 1. Hur skulle biblioteken i Sverige kunna få till stånd

6Taylor (2009), s. 37.
7Gillham, B. & Jamison Gromark, E. (2008).
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en gemensam katalog? 2. Vilka vinster skulle kunna göras om alla bibliotek gick
över till Libris? 3. Hur skulle biblioteken i Sverige kunna samverka när det gäller
bibliotekssystem? Underfrågorna har framför allt gällt vilken utveckling man tror
sig se eller ser som önskvärd, var ansvaret för utvecklingen ligger och vilka forum
för samverkan man kan se eller skulle vilja se. Med tanke på intervjuernas längd
har jag använt ett  ganska omfattande intervjuschema, men min ambition har inte
varit att ställa samtliga frågor, utan att försäkra mig om att intervjuerna täckt in de
frågor jag velat ha svar på. Jag har i någon mån anpassat mina intervjuer på så sätt
att jag koncentrerat mig mer på de områden där en särskild informant har besuttit
speciell  expertis  eller  har  haft  särskilt  intressanta  erfarenheter.  Alla  frågor  i
intervjuschemat har varit öppna, men ibland har jag ställt ytterligare, sonderande,
frågor  om jag  har  velat  försöka  få  veta  mer  om någonting  specifikt  som har
kommit fram under intervjun. Jag har kunnat träffa och intervjua alla informanter
personligen, utom två som jag på grund av det geografiska avståndet intervjuade
via Skype. För att säkerställa tillförlitligheten i intervjumaterialet har jag spelat in
och transkriberat samtliga intervjuer.

I arbetet  med intervjumaterialet har jag först studerat  materialet och noterat
vilka frågor  som behandlas.  Därefter  har  jag samlat  frågorna  i bredare  teman.
Sedan har jag återvänt till materialet och ordnat  det  efter  dessa teman. Jag har
behövt upprepa denna process ett  antal gånger för att kunna komma fram till en
framställning som på samma gång är så uttömmande, heltäckande och befriad från
upprepningar  som möjligt.  Vad jag har  gjort  är  alltså en beskrivande kvalitativ
analys där materialet ordnats utifrån de kategorier jag kunnat återfinna i materialet.
Jag har försökt göra sammanhängande framställning av det material jag presenterar
och valt att hålla mig på en manifest nivå, det vill säga att jag inte ägnat mig åt att
försöka  beskriva  det  latenta  innehållet,  alltså  underliggande  meningar,  utan
betraktar innebörden av de satser som faktiskt uttrycks av informanterna.

Urval

I mitt arbete med urval av informanter har jag haft vägledning av Ahrne/Svensson
(red.):  Handbok i kvalitativa metoder.8 För att få ett material som var tillräckligt
omfattande, men ändå hanterbart inom ramen för uppgiften, bestämde jag mig för
att göra minst sex men högst åtta intervjuer. Jag har haft två kriterier för urval: För
det  första  har  jag  sökt  informanter  som har  haft  tillräckligt  stort  intresse  och
erfarenhet av frågor om samordning av system och kataloger för att kunna antas ha
utvecklade åsikter och meningar om saken. För det andra har jag sökt informanter
från olika delar av biblioteksvärlden, som kan antas ha olika perspektiv på dessa
frågor. Motivationen för dessa urvalsgrunder har varit att  försöka få fram ett  så

8Ahrne, G. & Svensson, P. (2011), s 42-46.
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uttömmande och rikt material som möjligt, för att i analysen av materialet kunna ge
en så bred  och djup bild av de  uppfattningar  som finns om dessa frågor  som
möjligt.

Jag har använt mig av flera olika tillvägagångssätt för att hitta informanterna.
Dels har jag använt personliga kontakter  och frågat personer jag känner som är
aktiva i biblioteksvärlden om tänkbara informanter. Dels har jag tagit reda på vilka
personer som arbetar med olika uppgifter och i olika positioner och kontaktat dem.
Ibland har jag själv redan känt till personer som har varit potentiella informanter.

Av  de  åtta  informanter  som  ingår  i  studien  kommer  två  från
universitetsbibliotek, två från folkbibliotek, två från regionbibliotek, en från BTJ
och en från KB. Informanterna är:

• Daniel  Andersson,  utvecklingsledare,  Stockholms  stadsbibliotek,  arbetar
med digital utveckling av biblioteket.

• Anna Berggren, KB, tf. Libris-koordinator.
• Krister  Hansson,  regionbibliotekarie  i  Stockholm,  sedan  hösten  2015

utredare för nationell biblioteksstrategi på KB.
• Andreas Hedström Mace,  bibliotekarie,  Stockholms universitetsbibliotek.

Arbetat  bland annat med implementeringen av Koha och utvecklandet av
det egna fjärrlånesystemet Viola.

• Mats Hernwall, BTJ, chef för affärsutveckling och IT. Har utvecklat open
source-samarbetet TING vid stadsbiblioteket i Köpenhamn. Tidigare även
vid virtuella enheten vid Stockholms stadsbibliotek.

• Camilla  Lengborn,  Lidingö  stadsbibliotek,  utvecklingsledare,  IT-
bibliotekarie, tidigare arbetat bland annat på KB.

• Viktor  Sarge,  regionbibliotek  Halland,  utvecklingsledare  för  digitala
biblioteksmiljöer. Arbetat med bland annat Koha-implementeringen i Hylte.

• Anders  Söderbäck,  Stockholms  universitetsbibliotek,  chef  för
utvecklingsavdelningen. Tidigare arbetat  på KB med bland annat Bibsam
och Libris.

Forskningsetiska aspekter

Jag  har  använt  mig  av  Bill  Gillhams  Forskningsintervjun  -  Tekniker  och
genomförande som grund för de forskningsetiska överväganden jag har gjort. Jag
har  frågat  alla informanter  om de  är  kan tänka  sig att  ställa upp med namn i
undersökningen och erbjudit anonymitet annars. Endast en av informanterna valde
att vara anonym. Jag valde att utesluta den intervjun ur undersökningen, eftersom
jag tyckte att det var fördelaktigare att kunna göra en studie av icke-anonymiserat
material, dels för att det blir lättare för läsaren att tolka och bättre förstå materialet
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om det presenteras med en tydlig avsändare vars roll och sammanhang framgår,
men även  för  att  slippa  utesluta  material  som ger  ledtrådar  om informantens
identitet.

Jag har gett  samtliga informanter en utskrift av sin intervju och möjlighet att
kunna påpeka missförstånd eller felaktigheter. I de fall jag har använt direkta citat
från intervjuer har jag också gett  dessa till de informanterna som önskat  för att
försäkra  mig  om  att  jag  uppfattat  dem  riktigt.  Jag  har  tydligt  redovisat  för
informanterna vem jag är, vilken min roll är, syftet med undersökningen och hur
den ska användas.

Teoretiska utgångspunkter

Mycket  av  den  diskussion  som  har  förts  om  de  bibliografiska  databaserna  i
biblioteksvärlden har handlat om hur bibliotekens katalogdata ska produceras och
på  vilket  sätt  biblioteken  har  rätt  att  använda dem.  I  mina resonemang kring
undersökningen har jag därför valt att anknyta till debatten om immateriellt ägande.
Denna debatt beskrivs ibland som en kamp om information och vem som ska ha
makten över den och är en konflikt som präglar vår samtid. I mitt resonemang har
jag utgått  från några samtida forskare och debattörer  och ur  deras resonemang
renodlat vad jag uppfattar som konfliktens kärna, nämligen att information ofta är
dyrbar, men billig att  sprida. Den sida av konflikten som betonar informationens
dyrbarhet  kallar  jag  rättighetsdiskursen,  den  sida  som  betonar  informationens
spridbarhet  kallar  jag  öppenhetsdiskursen.  Denna  begreppsapparat  utgör  det
teoretiska ramverk som jag använder i min analys av intervjumaterialet i uppsatsens
slutdiskussion.

Upphovsrätt
Mycket av diskussionen om samordning av katalogdata och system rör frågor om
upphovsrätt.  Det  är  också de upphovsrättsliga frågorna som står  i fokus i den
bredare samhällsdebatten om digitalisering och den teoretiska diskussionen kring
den. Därför är det nödvändigt att först göra en grundläggande genomgång av vad
upphovsrätt är. Jag har begränsat mig till att beröra den del av upphovsrätten som
gäller ekonomisk ersättning till upphovsmannen. Den ideella upphovsrätten, som
handlar om rätten att  bli angiven som upphovsman till ett  verk,  har jag lämnat
därhän.

Upphovsrätten  innebär  att  den som skapat  ett  visst  verk,  upphovsmannen,
också har rätt att bestämma hur det ska användas. Upphovsrätten träder i kraft så
fort  ett  verk  är  tillgängliggjort,  utan  att  upphovsmannen behöver  göra  något
särskilt. Om verket skapats av inom ramen för ett företag så blir det företaget som
får upphovsrätt till verket. Det kan exempelvis gälla programvara som utvecklas av
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ett  företag.  Företaget  får  då  rätt  att  avtala  med  andra  om  användningen  av
programvaran  mot  ekonomisk  ersättning,  dvs.  de  kan  sälja  licenser för
programvaran till användarna.9

Ibland  vill upphovsmannen inte  utnyttja  sin  upphovsrätt.  Det  går  inte  att
avsäga sig upphovsrätten, men det är möjligt att utforma en licens som ger andra
rätt  att  använda  programvaran  fritt.  De  mesta  spridda  och  använda  sådana
licenserna är  Creative Commons-licenserna.  Av de  olika varianter  som finns är
CC0-licensen  den som ger användarna störst  möjligheter att  fritt  disponera över
verket.  Verk som beläggs med CC0-licens blir i praktiken allmän egendom. Ett
exempel på material som är belagt med CC0-licens är de bibliografiska posterna i
Libris.10 När det gäller mjukvara brukar istället användas någon typ av GNU-licens.
Den  vanligaste  av  dessa  är  GNU  GPL,  GNU  General  Public  License,  som
avspeglar  GNU-projektets  fyra  friheter.11 Ett  exempel  på  mjukvara  som  är
licensierad med GNU GPL är bibliotekssystemet Koha.

Upphovsrätten  gäller  endast  om  det  som  skapats  uppnår  verkshöjd.  Det
betyder att om två personer skapade verket, så skulle deras resultat skilja sig åt.
När  det  gäller  katalogdata  så  uppnås  följaktligen inte  verkshöjd,  eftersom det
handlar om rent faktuella beskrivningar, såsom titel, tryckår, upplaga, ISBN osv.
Däremot  skulle  det  vara  möjligt  att  argumentera  för  att  sammanfattningar  av
innehållet i böcker skulle kunna vara exempel på katalogdata som når verkshöjd.
För  att  skydda  databaser  finns  istället  en  särskild  paragraf  i
upphovsrättslagstiftningen som kallas  katalogskyddet.12 Det  ger  upphovsmannen
samma rättigheter som om det var frågan om ett  verk med verkshöjd, dvs. kort
sagt,  rätten  att  ta  betalt  av användaren.  Rätten  gäller i femton år  från det  att
databasen bearbetades  eller  uppdaterades  senast.  En  databas  som kontinuerligt
uppdateras  är  alltså  skyddad  för  alltid.  Skyddet  gäller  databasen  i  sin  helhet.
Tvister  om  upphovsrätten  hos  olika  typer  av  material  är  vanliga,  men
upphovsrätten hos bibliografisk data har aldrig prövats rättsligt.13

I upphovsrätten ingår även citaträtten som ger tillåtelse att använda utdrag ur
verk för att kunna diskutera och belysa dem, givet att källa anges.14 I internationella
sammanhang brukar man tala om  fair  use när man syftar till rätten att  använda
utdrag ur upphovsrättsskyddade verk.

Förutom  den  svenska  upphovsrättslagen  finns  en  mängd  internationella
överenskommelser  som  reglerar  upphovsrätten.  Den  mest  grundläggande  är
Bernkonventionen  som är en upphovsrättslig överenskommelse där  de flesta av
världens  länder  ingår.  I  detta  sammanhang  ska  också  nämnas  EU-direktivet

9SFS (1960:729), §42.
10Kungliga biblioteket (2015).
11Klang, M. (2009), s 76. Vi återkommer till GNU-projektet och de fyra friheterna lite längre fram.
12SFS (1960:729), §49.
13Persson, M. (2014), s 18.
14SFS (1960:729), §22.
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Infosoc.15 Det gör det olagligt att kringgå tekniska begränsningar, som exempelvis
DRM-skydd  för  filer.16 Digital  Millenium  Copyright  Act  (DMCA)  fyller
motsvarande roll i USA som Infosoc gör i Europa.17

Denna ytliga översikt kan förstås inte mer än att snabbt beröra några av alla de
juridiska aspekterna hos upphovsrätten och närliggande lagstiftning, men det  är
viktigt  att  säga några ord  om varför  det  finns en upphovsrättslagstiftning över
huvud taget och nämna dess något paradoxala förutsättning. Upphovsrätten är på
inget  sätt  naturgiven,  utan  syftar  till att  främja skapande  av  kulturella uttryck
genom att göra det lättare för kulturproducenter att tjäna pengar på sina skapelser
så  att  samhället  kan  dra  nytta  av  ett  rikare  kulturliv.18 Men  att  se  till  att
upphovsmannen kan få betalt är ett sätt att berika kulturen. Ett annat sätt är att se
till att de kulturella yttringarna kan spridas fritt. Därför har upphovsrätten också till
syfte  att  skydda  rätten  att  ta  del  av  och  använda  information  och  kulturella
yttringar fritt.  Det gör det dock svårt att  ta betalt för dessa saker. Här finns det
alltså en motsättning: Å ena sidan behöver det vara lätt för den som skapar ett verk
att  få betalt  för det,  så att  fler ska ha ett  ekonomiskt incitament att  skapa och
berika samhället kulturellt och intellektuellt. Å andra sidan behöver det vara lätt att
ta del av, sprida vidare, diskutera, bearbeta och bygga vidare på den information
och de kulturella yttringar som redan finns, så att  samhället kan berikas genom
sådana processer. Men det  går inte att  få båda dessa saker att  hända samtidigt.
Upphovsrätten  måste  alltså  vara  balanserad  på  ett  sådant  sätt  att  den enskilde
upphovsmannens intresse av att få betalt inte går ut över samhällets intresse av att
ta del av kultur, information och teknik och använda och bygga vidare på den.

Information och samhälle
I  Wired  Shut:  Copyright  and  the  Shape  av  Digital  Culture  analyserar
informationsvetaren  Tarleton  Gillespie  hur  den  digitala  tekniken påverkat  och
påverkas av samhällets sociala strukturer. Analysen tar sitt avstamp i konflikten om
kontroll över digitalt innehåll. I förlängningen handlar det om en kamp mellan två
paradigm som kan beskrivas som något en ödesfråga för vår tid.

Many have argued that this battle extends well past the definition of copyright to a clash of
paradigms  about  the  control  of information:  Lawrence  Lessig  describes  it  as  the  choice
between “free” versus “permission” culture, Siva Vaidhyanathan  calls it a struggle between
“anarchy” versus “oligarchy.”19

Medieforskaren Vaidhyanathan som nämns i citatet  ovan utvecklar sin diskussion
bland annat i The Anarchist in the Library: How the Clash Between Freedom and

152001/29/EG.
16Larsson, S. (2009), s 79. DRM förklaras lite senare i detta kapitel.
17Gillespie, T. (2009), s. 168.
18Gillespie, T. (2009), s 22.
19Gillespie, T. (2009), s 5.
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Control Is Hacking the Real World and Crashing the System.  Den även nämnde
Lessig är i detta  sammanhang mest känd för sin bok  Code and Other Laws of
Cyberspace  där  han bland annat  myntar  uttrycket  ”code  is law”.  I  ett  svenskt
sammanhang  uttrycker  historikern  och  biträdande  riksbibliotekarien  Lars
Ilshammar något liknande:

Piratpartiets framväxt kan därför också ses som en konsekvens av informationssamhällets
huvudkonflikt,  ibland kallad ’kampen om kunskap’,  som kan sägas handla  om öppenhet,
insyn och fri rörlighet för information, innovationer och idéer.20

En  annan  svensk  forskare  som  har  undersökt  upphovsrätt  och  kampen  om
information  som en  konflikt  mellan två  paradigm är  samhällsforskaren  Martin
Fredriksson.  Han  analyserar  de  två  diskurserna  i  ett  kulturellt  och  historiskt
perspektiv. Rättighetsdiskursen är en del av ett  större  narrativ som handlar om
västvärlden som spridare  av civilisation och upprätthållare  av lag och ordning.
Öppenhetsdiskursen framställer sig gärna som en motrörelse som kämpar för att
skapa sin egen ordning i konflikt med den rådande hegemonin.21

Gillespie talar om ”The Netizen Vision” respektive ”The Clinton-Gore Vision”
som de två motstridiga perspektiven på den digitala utvecklingen. Den förstnämnda
betonar det fria utbytet och spridandet av information som den digitala tekniken
möjliggör. Den sistnämnda ser istället informationstekniken som en möjlighet att
skapa en digital marknadsplats där företag kan få avsättning för sina produkter.22

Jag  har,  som  nämnts  ovan,  valt  att  kalla  de  två  sidorna  av  konflikten
öppenhetsdiskursen respektive rättighetsdiskursen.  I  det  följande utgår  jag från
främst  Gillespies  analys av  denna konflikt  för  att  underbygga  mina teoretiska
begrepp  och  försöka  ge  en  ökad  förståelse  för  sambanden  mellan
informationsteknik, upphovsrätt och samhället i stort. 

Metaforernas makt
En iakttagelse som brukar göras i sammanhanget är att information eller kunskap
inte  kan ägas  i samma mening som materiella ting.  Om jag delar  med mig av
information eller kunskap till någon annan så blir jag själv inte av med den. Det
gäller för alla kulturella uttryck att de är icke-rivaliserande (nonrivalrous), det vill
säga att  det inte blir mindre kvar när det  används. En bok kan bli tummad och
sliten,  men själva innehållet  i boken försvinner inte  även om många läser  den.
Kulturella uttryck är även icke-exkluderbara (nonexcludable). Det betyder att om
det säljs till någon, så är det svårt att  ta betalt för att  andra också använder det.
När det gäller information så kan det tilläggas att det även är lätt att kopiera och
sprida.23

20Ilshammar, L. (2010), s 286.
21 Fredriksson, M. (2014).
22Gillespie, T. (2009), s 39.
23Gillespie, T. (2009) s 26.
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Det kan förefalla vara triviala iakttagelser, men det är vilken slutsats som dras
av dem som utgör själva kärnpunkten i konflikten mellan öppenhetsdiskursen och
rättighetsdiskursen. I det  ena fallet är slutsatsen att  information och kunskap är
radikalt annorlunda än de materiella ting som kan användas som handelsvaror och
att  alla idéer om immateriellt ägande bygger på en missuppfattning om, eller ett
bortseende ifrån, själva naturen hos information eller kunskap. Det är inställningen
hos öppenhetsdiskursen. I det andra fallet är slutsatsen att kunskap och information
måste ges ett särskilt skydd om inte hela den ekonomiska basen för allt mänskligt
framåtskridande ska ryckas undan. Det är rättighetsdiskursens inställning.

Skillnaderna mellan å ena sidan kulturella uttryck och å andra sidan materiella
varor kan verka uppenbar, men i många sammanhang kan det vara lätt att glömma
bort den. Vi använder gärna metaforer för att på ett lättare sätt kunna tala om mer
abstrakta och ogripbara entiteter. Tal om det digitala vimlar av metaforer. Vi talar
om hur vi surfar på nätet, backar upp våra filer i molnet osv. Vi talar också om att
konsumera kultur, och det är lätt att glömma att det, rent bokstavligen, är omöjligt,
eftersom  det  implicerar  att  kultur  förbrukas  vid  användning,  vilket  vi  just
konstaterat inte kan ske. Upphovsrätten bygger också på ett metaforiskt tänkande:

Like  the  British  doctrine  it  came  from,  U.S.  copyright  law turned  to  the  metaphor  of
property, applying the legal structure of ownership of tangible goods to the more intangible
goods of “writings and discoveries.” This substitution is so commonplace that  it’s hard  to
even recognize it as a choice, or to see that there is any alternative.24

Att  vi behöver metaforer  för att  kunna uttrycka abstrakta  begrepp är  i sig inte
problematiskt.  Frågan är  om det  är  oskyldiga metaforer,  eller om de  leder  fel.
Rättssociologen och internetforskaren Stefan Larsson har argumenterat  utförligt
för att den juridiska begreppsbildningen hamnar i ett ”stigberoende” där tänkandet
låser sig vid ett spår. När samhället förändras, tekniskt och normmässigt, så hamnar
vi i en situation där upphovsrätten i vissa avseenden blir illa anpassad till en digital
verklighet som den aldrig var utformad att reglera.25 Ett av de problem som uppstår
är att  upphovsrätten,  vars syfte är att  skydda incitamenten till skapande, istället
utvecklas till ett branchskydd. Larsson menar att det finns skäl att ifrågasätta om
upphovsrätten  är  till  nytta  för  allmänheten,  eller  om  den  bara  är  till
upphovsmannens gagn på allmänhetens bekostnad.26

Föreställningen om kulturella uttryck som egendom ger upphov till en familj av
sammanhängande  metaforik  som  Gillespie  kallar  ”Valenti  logic”  efter
filmindustrimannen Jack Valenti. Om upphovsrättsskyddat material är att jämställa
med egendom så är fildelare att jämställa med tjuvar, eller ännu hellre, pirater, som
hotar  hela upplevelseindustrin.27 Vi känner igen framställningen av fildelare som

24Gillespie, T. (2009) s 24.
25Larsson, S. (2015).
26Larsson, S. (2015) s 130-136.
27Gillespie, T. (2009) s 105f.
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pirater från massmedia där den är legio. I förlängningen betyder det också att  vi
vänjer  oss  vid att  betrakta  information,  kunskap  och  kultur  som handelsvaror.
Rättighetsdiskursen  har  alltså  haft  ett  mycket  starkare  retoriskt  genomslag  än
öppenhetsdiskursen i det allmänna medvetandet.  När detta  metaforiska tänkande
blir tillräckligt spritt  och allmänt omfattat  så förändrar det  också hur vi ser på
information och kulturella uttryck.

That cultural  expression doesn’t work like other tangible goods, even in its most tangible
forms,  is  a  problem  only  because  we  have  chosen  to  embrace  the  legal  metaphor  of
possession.  With  the  “intellectual  property”  frame  in  place,  other  qualities  of  cultural
expression are systematically ignored.28

Istället för att betrakta den lätthet med vilken vi kan förmedla nya kunskaper och
dela  med  oss  av  kulturella  uttryck  till  varandra  som en  viktig  möjlighet  som
behöver tas tillvara, så uppfattas det som ett problem.

Den tekniska lösningen
Gillespie beskriver vad han kallar ”the technological fix”, den tekniska lösningen på
upphovsrättsinnehavarnas  strävan  att  slå  vakt  om  sina  intressen.  Standarder
utvecklas för filformat och för hårdvara. Filerna krypteras på olika sätt så att  de
endast blir brukbara med rätt  krypteringsnyckel. Men funktioner byggs också in
som gör det möjligt att  göra en fil obrukbar efter en viss period, ett  visst antal
användningar,  att  bara  sprida  den  vidare  ett  visst  antal  gånger,  eller  till  vissa
användare, till vissa maskiner, samt möjligheten att övervaka hur filen används, av
vem, när och var.

As long  as  the  interconnected  system of devices that  handle  the  digital  content  and  its
accompanying instructions were all designed to comprehend and obey the same instructional
language,  these  copyright  rules  could  be  infinitely  and  precisely  specified  for  uses,
conditions, and even different users.29

Det gör det lättare att ta betalt, och gör att vi kan ta betalt för mer saker. Det gör
det också svårt att använda digitalt material även i de fallen då det är uttryckligen
föreskrivet av lagen att de ska vara tillgängliga, som för forskning, undervisning,
citering och kopiering för privat bruk. De kulturella allmänningarna krymper.

För bibliotekens del har mycket av debatten handlat om e-böcker. Bokhandeln
har varit orolig att  en utveckling liknande musikbranschens ska bli verklighet för
förlagen  och  författarna.  Genom  att  använda  sig  av  DRM,  Digital  Rights
Management, belägger bokhandeln sina e-böcker med en kryptering. På så sätt går
det att  ”låna ut” e-böcker på biblioteken: Låntagaren kopierar filen med bokens

28Gillespie, T. (2009), s 79.
29Gillespie, T. (2009), s 55.
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innehåll  till  sin  hårddisk.  Biblioteket  betalar  en  avgift  till  förlaget  för
krypteringsnyckeln, så att  låntagaren kan läsa boken. När lånetiden förfaller blir
krypteringsnyckeln oanvändbar, så boken inte längre går att läsa.

Ur öppenhetsdiskursens perspektiv framstår förfarandet med e-böcker som en
underlig efterapning av ett fysiskt lån. Det är i princip omöjligt att ”låna” en e-bok,
det enda som är möjligt är att kopiera den, och så fort boken visar sig på skärmen
är den tillgänglig i klartext och kan sparas okrypterad med hjälp av till exempel ett
OCR-program som läser av texten och sparar den.30 Idén om ”lån” av e-böcker är
att blunda för att det egentligen inte alls är frågan om böcker, utom om data, och
att påstå att data kan lånas är ett slags kategorimisstag i stil med att påstå att färger
kan vägas.  Det  kan  inte  vara  mer  än  en  metafor.  Den som delar  med sig av
information blir inte av med något.

Rättighetsdiskursens svar är att det helt enkelt är upp till oss själva hur vi vill
utforma vår programvara.  Vill vi att  det  ska gå att  låna e-böcker, så bygger vi
mjukvara som gör det möjligt. Det viktiga är att vi utformar mjukvaran så att de
lagar och förordningar som gäller i andra delar av samhället även gäller för digitala
sammanhang.31

När det gäller katalogdata så har debatten i Sverige handlat om de två stora
bibliografiska databaserna Libris och Burk.  Datat  i Libris kan delas fritt  medan
Burk-posterna är licensbelagd. Som vi kommer att  se i nästa kapitel så har det
gjorts  åtskilliga ansträngningar  för  att  slå samman Burk  och  Libris,  men utan
framgång. Den stora  stötestenen har varit  svårigheterna att  göra Burk-posterna
fritt tillgängliga, då de produceras av ett privat företag. Det har då framförts att det
offentliga rimligen borde  ha fri tillgång till de  kataloger  som producerats  med
offentliga medel. Mot  detta  har  argumentet  varit  att  staten inte gärna fritt  kan
sprida en katalog som ett privat bolag investerat stora resurser i att bygga upp.

Rättighetsdiskursen  har  varit  mycket  framgångsrik  i  att  föra  fram  sina
synpunkter. Under de senaste decennierna har upphovsrätten utvidgats betydligt.
Om det har gagnat samhället genom ett  rikare kulturellt utbud är svårt att  säga.
Det finns inga empiriska belägg för att så skulle vara fallet.32 Det kan å andra sidan
vara svårt att se vilka effekter det skulle kunna ha om lagen tog mindre hänsyn till
upphovsrättsinnehavarna och mer till intresset  av att  göra vårt  digitala samhälle
öppnare.  Öppenhetsdiskursen har inte lyckats lyfta fram ett  narrativ som är lika
effektivt och kraftfullt som metaforen om information som egendom.

30Fleischer, R. (2011), s 28.
31Strömbäck, P. (2013), s 52-54.
32Larsson, S. (2015), s 120.
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Öppenhetsdiskursen och rättighetsdiskursen
Öppenhetsdiskursen är ett sätt att se på data som är hämtat från eller influerat av
den ideologi  som förespråkas  av  rörelsen för  fri information,  exempelvis Free
Software Foundation. Rörelsens mest framträdande profil är Richard Stallman som
arbetat mycket både med att utveckla öppen källkod inom GNU-projektet och att
plädera för fri källkod och data. GNU är det operativsystem som dessa aktivister
utvecklar som ett alternativ till traditionella, licensbelagda system. Copyleft är ett
begrepp som brukar förknippas med rörelsen och som avser de licenser som ofta
används  för  att  göra  data  och  mjukvara  allmänt  tillgänglig,  som  vi  nämnt  i
redogörelsen för upphovsrätten.

När  öppenhetsdiskursen talar  om fri data  och programvara så avses ”fri” i
bemärkelsen ”som du kan göra vad du vill med”. Det är inte detsamma som gratis.
Även när det gäller programvara och data som är ”fri” så finns det företag som tar
betalt för att utveckla den, sköta servrar och uppdateringar, support osv. Det mest
kända exemplet är  Red Hat  som utvecklar sina versioner av linuxdistributionen
Fedora som ett alternativ till exempelvis Microsofts produkter för företag. Det som
avses med fri programvara, närmare bestämt, är att den uppfyller de fyra friheterna:

Frihet 0: Friheten att använda programmet som du önskar
Frihet 1: Frihet att förändra programmet, dvs. tillgång till källkoden
Frihet 2: Frihet att dela programmet
Frihet 3: Frihet att dela förändrade versioner av programmet33

Samma friheter är tillämpliga på data som inte är just ett program. Motsatsen
till fri data är proprietär data eller programvara, dvs. data som är belagd med en
licens som inskränker någon av de fyra rättigheterna.

Det finns förstås grader av radikalism inom rörelsen. För många av dess följare
är frågan om fri data en ren rättvisefråga. De anser att varje anspråk på ägande av
data gör våld på den grundläggande mänskliga rättigheten att  utbyta tankar och
idéer. Det finns dock många som håller med om mycket som rörelsen står för, men
på  andra  bevekelsegrunder.  Det  går  exempelvis  att  hävda  att  proprietär
programvara och licensbelagd data är viktig för samhället på många sätt,  men att
det  är  fel att  använda skattemedel för  att  betala för  den.  Det  går  att  peka  på
proprietär  programvara som ett  sätt  att  övervaka och kontrollera medborgarna,
och att  det  är ett  demokratiskt problem. Det  går att  argumentera för att  det  är
viktigt att främja utvecklingen av fri programvara av pragmatiska skäl, exempelvis
därför att  det ökar konkurrensen gentemot de kommersiella företagen och på så
sätt ger en bättre marknad, men att det ändå är viktigare att använda den mjukvara

33 Free Software Foundation  (2015). Numreringen  av  friheterna  från  0  till  3  är  ett  typiskt  uttryck  för
rörelsens naturliga hemvist bland programmerare och hackers, som en del av det bredare begreppet ”hacker
ethics”. I programmeringssammanhang är detta det vanliga sättet att numrera saker (det första elementet i
ett  dataset  kallas  0).  Ett  annat  exempel  är  GNU  som  står  för  GNU's  Not  Unix.  Denna  typ  av
självrefererande förkortningar, eller rekursiva akronymer, är vanligt förekommande namn på mjukvara.
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som  är  mest  effektiv,  proprietär  eller  inte.  Andra  argumenterar  för  att  fri
programvara helt enkelt är bättre, mer kostnadseffektiv och funktionell, och att det
är ett skäl att använda den.

Det  finns  alltså  en  glidande  skala  med  mer  eller  mindre  principiella  eller
ideologiska bevekelsegrunder för att  ställa sig bakom de idéer som förs fram av
rörelsen. Jag vill räkna hela detta spektrum av inställningar till öppenhetsdiskursen.
Den  minsta  gemensamma  nämnaren  är  åsikten  att  det  finns  någonting
problematiskt med proprietär data, och att alternativet är fri data.

Det är vanligare idag att  det talas om öppen data eller mjukvara än fri data.
Begreppen  har  i  princip  samma innebörd,  men termen  ”öppen”  undviker  den
sammanblandning  med  ”gratis”  som  termen  ”fri”  kan  innebära  (särskilt  på
engelska).  Därför har detta  sätt  att  tala om saken blivit populärt,  särskilt sedan
företag som Red Hat började använda fri programvara i kommersiellt syfte. Mer
radikala ivrare för fri data brukar ogilla detta språkbruk, eftersom de anser att det
tar fokus från den viktiga grundfrågan om fritt utbyte av tankar och idéer. Det är
också ett  sätt  att  uttrycka sig som för  tankarna mer till öppen källkod (”open
source”),  dvs.  program vars  kod  går  att  läsa och  förändra  på  ett  enkelt  sätt,
eftersom den inte presenteras i (kompilerats till) den binära form som maskinerna
läser utan i det programspråk som koden är skriven i av programeraren. I praktiken
så går fri programvara och öppen programvara hand i hand, eftersom det ofta är
mycket svårt att lista ut (”reverse engineer”) vilken källkod som ligger bakom den
binära koden. Om det ska vara möjligt att faktiskt använda och förändra koden så
som stipuleras av de fyra friheterna så krävs alltså att det är öppen källkod.

Ett annat relaterat begrepp är ”open access”. Det brukar beteckna möjligheten
att ta del av och använda vetenskapliga publikationer. Ett vanligt argument i dessa
sammanhang är att samhället redan har betalat för produktionen av innehållet (till
exempel i form av vetenskapliga artiklar) och ofta även avgift för publiceringen.
Det anses då orimligt att förlagen ska ta ut en avgift från brukarna för att använda
materialet.  Samhällsnyttan av öppet  tillgänglig forskning brukar  också påpekas.
Dessa argument har också använts, som nämnts ovan, när det gäller katalogdata.

I Sverige har Rasmus Fleischer argumenterat i biblioteksfrågor på ett sätt som
visar prov på öppenhetsdiskursen.

All metadata i bibliotekskatalogen som redan är fritt tillgänglig via nätet borde också vara
fri att ladda ner i sin helhet och använda, för andra bibliotek såväl som för privatpersoner
och företag. Så är inte fallet idag – BTJ säljer katalogposter till varje enskilt bibliotek. Om
dessa inte är beredda att publicera katalogposterna under en fri licens blir det nödvändigt för
den nationella bibliotekspolitiken att även här återta initiativet.34

Det transparenta  biblioteket ska inte betala för licenser  till  Microsoft eller Apple, utan
hålla  sig till  fri  mjukvara (vilket i praktiken torde innebära  Linux som operativsystem på
datorerna).  Övergången kan ta tid, men lär  förenklas betydligt  om biblioteken samarbetar
med varandra.  Regionbiblioteket  i  Halland  initierade  härom året  ett  försök med det  fria
biblioteksdatasystemet  Koha.  Enligt  projektrapporten  är  fördelarna  enorma:  ”förbättrad

34Fleischer, R. (2011), s 46.
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verksamhet i form av ekonomiska besparingar, kontroll över verksamhetskritiska system och
förbättrat gränssnitt mot biblioteksanvändare”. 35

Här har vi ett flertal av de argument som brukar föras fram av öppenhetsdiskursen
tillämpade  i  ett  svenskt  bibliotekssammanhang.  Fleischer  framhåller  praktiska
vinster med öppna data och öppen källkod och pekar på samordning, i form av
”den nationella bibliotekspolitiken” eller att ”biblioteken samarbetar med varandra”
som ett sätt att uppnå dessa vinster.

Företrädare för öppenhetsdiskursen använder gärna frasen ”information wants
to  be free”, nästan som ett  slags slagord.  Frasen myntades av den amerikanske
författaren,  miljökämpen  och  bildningsivraren  Stewart  Brand  i  hans  bok  The
Media  Lab:  Inventing  the  Future  at  MIT där  han  undersöker  den
informationsteknologiska  utvecklingen.  Det  påpekas  då  gärna  från
meningsmotståndare att den andra delen av citatet är ”Information also wants to be
expensive.” Citatet fortsätter:

Information  wants  to  be  free  because  it  has  become so  cheap  to  distribute,  copy, and
recombine - too cheap to meter. It  wants to be expensive because it  can be immeasurably
valuable to the recipient. That tension will not go away. It leads to endless wrenching debate
about  price,  copyright,  'intellectual  property',  the  moral  rightness  of casual  distribution,
because each round of new devices makes the tension worse, not better.36

Om den minsta gemensamma nämnaren för öppenhetsdiskursen är åsikten att det
finns något  problematiskt  med proprietär  data,  så  är  den  minsta  gemensamma
nämnare för  rättighetsdiskursen att  det  finns något  problematiskt  med fri data.
Problemet består, kort sagt, i att skapandet av innehåll blir dyrare medan det blir
allt svårare att ta betalt när innehållet digitaliseras. Det urholkar själva möjligheten
att skapa innehåll. ”Man kan kalla det kannibalism” skriver Per Strömbäck i sin bok
Drömmen om Alexandria: den digitala distributionens dilemma där  han
utecklar  denna  typ  av  argument  till  försvar  för  upphovsrätten.37 När
upphovsmannen inte får betalt så bär sig inte verksamheten och produktionen av
innehåll,  data,  mjukvara  eller  andra  verk  upphör.  Som  exempel  kan  nämnas
musikindustrin.  När  det  blev  möjligt  att  dela  ljudfiler  via  internet  sjönk
skivförsäljningen. Svaret blev att ta betalt via streamingtjänster som Spotify, men
där är intäkterna betydligt lägre. För många artister betyder det att de har fått det
svårare att tjäna pengar på sin verksamhet.

Det betrodda systemet
Gillespie talar  om det  betrodda  systemet,  ”the  trusted  system”.  Det  består  av
lagstiftning inom upphovsrätt och närliggande områden och tekniska lösningar som
DRM, men även av avtal med hårdvarutillverkare som ska garantera att  datorer
35Fleischer, R. (2011), s 47.
36Brand, S. (1988), s 202.
37Strömbäck, P. (2013), s 9.
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och mediespelare inte kan användas till att ta sig runt de tekniska lösningarna, eller
ännu hellre, bara kan hantera filer i de format som upplevelseindustrin satt  som
standarder. Den sista beståndsdelen i det betrodda systemet är ansträngningarna för
att  förmå lagstiftarna att  göra systemet allmänt och obligatoriskt. 38 Så länge det
finns alternativ till det betrodda systemet så finns möjligheterna att kringgå det.

Gillespie lånar Bruno Latours  användning av begreppet  ”black box” för att
beskriva det betrodda systemet: Ett  komplicerat system med många rörliga delar,
men där de alla är dolda för användaren.39 I det betrodda systemet har tillverkaren
all kontroll och användaren kan endast påverka de delar som tillverkaren medger.
Användaren ges rollen av passiv konsument, och det påverkar också användarens
föreställningar om hur det är meningen att tekniken ska kunna användas, vad den
är och vad den skulle kunna vara. Juridik och teknologi samverkar för att begränsa
möjligheterna att själv kunna avgöra hur tekniken ska användas.

Gillespie argumenterar för att det behövs en bättre kompromiss mellan de olika
intressena både på ett juridiskt och på ett teknologiskt plan, om vi inte ska riskera
att alla kulturella uttryck och information samlas i ett fåtal stora ägares händer och
blir en handelsvara, inlåst i ett system av juridiska och tekniska hinder.

If there is a democratic imperative to balance copyright  in  order to encourage production
over consumption, and to ensure the public’s right to remix in the face of a near-monopoly
power of culture owners,  then  there is  a  similar  imperative in  the politics of technology.
Here, we must encourage agency over passivity, assert the public’s “freedom to tinker” over
the near-monopoly power of technology manufacturers,  who are being drawn into tighter
and tighter collusion with culture owners.40

De två ståndpunkterna som jag har valt att  kalla öppenhetsdiskursen respektive
rättighetsdiskursen är omgivna av en hel del politiskt laddad retorik. Avslutningsvis
vill  jag  därför  understryka  att  själva  kärnpunkten  i  motsättningen  mellan
diskurserna  ligger  i  att  information  å  ena  sidan inte  kostar  något  att  ge  bort
(eftersom den som delar med sig av information inte själv förlorar den) och å andra
sidan någonting mycket dyrbart (eftersom information kostar mycket att  utvinna
och  är  mycket  värdefullt  för  den  som  får  den).  Det  är  helt  rimligt  att
bibliotekspersonal resonerar kring kostnaden för att producera information (i form
av  kataloger  eller  programvara)  och  möjligheterna  att  dela  information  med
varandra, utan att nödvändigtvis göra sig till tolkar för någon särskild politisk eller
ideologisk inställning.

De  val som biblioteken  gör  kommer  dock  att  ha  betydelse för  samhällets
informationsförsörjning. Det är därför viktigt att biblioteken är medvetna om hur
landskapet ser ut  i den digitala verklighet där de verkar. Biblioteken ställs alltid
inför  val om hur  de  ska  hantera  sina digitala  resurser,  oavsett  om det  gäller

38Gillespie, T. (2009), s. 101-2.
39Gillespie, T. (2009), s. 53.
40Gillespie, T. (2009), s. 245.
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katalogdata eller programvara och system. Vilka val biblioteken än gör så måste de
förhålla sig till frågor om teknik och makten över information.
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Bakgrund till de svenska digitala katalogerna

I det här kapitlet ges en bakgrund till intervjustudien. Först  tecknas en historisk
översikt över hur de stora gemensamma katalogerna har växt fram i Sverige. Dels
berörs själva den tekniska utvecklingen, men framför allt ligger fokus på de beslut
som  har  lett  fram  till  det  läge  vi  befinner  oss  i  idag.  Det  är  alltså  den
bibliotekspolitiska utvecklingen snarare än den tekniska det handlar om. Därefter
behandlas kortfattat  lite av den debatt  som har funnits bland biblioteksfolk kring
denna utveckling.

Burk

I Sverige skulle startskottet för samordning av katalogdata kanske kunna förläggas
till 1933, när SAB började sälja katalogkort till svenska bibliotek.41 Verksamheten
organiserades  i  en  ekonomisk  förening  som  bildades  1951  och  fick  namnet
Bibliotekstjänst.42 Föreningen ombildades till aktiebolag 1960.43 Man insåg tidigt
potentialen  i  utvecklingen  av  datateknik  och  startade  1969  en  femårig
försöksverksamhet med ADB för svenska bibliotek.44 Bibliotekssystemet, som fick
namnet Bums, var ett  centraldatasystem, där katalogposterna samlades in till den
stora  centraldatorn  för  att  sedan distribueras  ut  till biblioteken.  Databasen fick
namnet Burk, som den fortfarande heter.45 Under 80-talet började centraldatabaser
bli omodernt som arkitektur och terminalerna ersättas av PC. Detta öppnade upp
för en utveckling med lokalt installerade bibliotekssystem som lagrade sina data i
databaser  på  en server,  en lösning som allt  sedan dess  har  varit  den vanligast
förekommande. Det är nu man börjar tala om integrerade bibliotekssystem, det vill 
säga en gemensam (“integrerad”) databas för alla bibliotekssystemets funktioner, i
motsats  till  separata  bibliotekssystem,  en  term  som knappast  har  nått  samma

41Sahlin, G. (2015), s 86.
42Sahlin, G. (2015), s 87.
43Sahlin, G. (2015), s 89.
44Sahlin, G. (2015), s 90.
45Sahlin, G. (2015), s 91.
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spridning, men som helt enkelt innebär att datat från olika rutiner lagras i separata
databaser.  Senare  har  en  betydelseglidning,  förefaller  det  mig,  medfört  att
begreppet  integrerat  bibliotekssystem närmast  har  kommit  att  förstås  som ett
bibliotekssystem som innehåller alla möjliga funktioner, såsom cirkulation, förvärv,
katalogisering, etc.

Det  tog  lång  tid  för  BTJ  att  utveckla  sitt  integrerade  bibliotekssystem,
BTJ2000,  som hann bli omodernt  redan då det  lanserades i början av 90-talet.
Systemet utvecklades ändå vidare av BTJ och uppföljaren lanserades som Book-it
1998.  Även om systemet var, och fortfarande är, det  mest använda på svenska
folkbibliotek så hade BTJ:s investeringar i ett integrerat bibliotekssystem blivit en
dyr och långdragen historia.

På den svenska marknaden fanns ett konkurrerande företag, Bip-gruppen som
startats  i  början  av  80-talet  av  den  svenska  bibliotekshistoriens  kanske  mest
originelle personlighet, Conny Jakobsson. Bibliotekssystemet hette Bibs och kom
så småningom att utvecklas till Libra, som liksom Book-it fortfarande är i bruk på
svenska folkbibliotek, även om utvecklingen av systemet från och med juni 2015
har upphört.  Bip-gruppen hade dock överbelånat sig när fastighetskrisen slog till
1991 och försattes i konkurs. Företaget ombildades därefter som Axiell, och när
BTJ 2001 ville göra sig av med Book-it köpte Axiell systemet och blev därmed
landets  ledande  leverantör  av  bibliotekssystem till  svenska  folkbibliotek.46 Den
bibliografiska  katalogen,  Burk,  ägdes  dock  även fortsättningsvis av  BTJ.  BTJ
ägdes i sin tur av SAB fram till 2003 då företaget såldes till privata intressenter.

Libris

Motsvarande utveckling för universitets-  och högskolebiblioteken tog  sin början
när  Libris  introducerades  1972.  Statskontoret  ville  effektivisera
forskningsbibliotekens  arbete  genom  att  tillhandahålla  ett  datasystem,  Library
Information  System,  förkortat  Libris.47 Libris  I  var  klart  1975  och  inriktat  på
produktionen av Accessionskatalogen, KB:s årliga sammanställning av förvärven.
Därefter påbörjades arbetet med Libris II. Antalet anslutna bibliotek utökades och
produktionen av katalogkort  kom igång under slutet av 70-talet.  Med Libris III,
som lanserades 1980, byggdes systemet ut och flyttades från SAAB:s servrar till de
kraftfullare IBM-maskinerna hos den statliga myndigheten Datamaskincentralen för
administrativ  databehandling,  DAFA.48 Från  början  var  planen att  utveckla  ett
komplett,  integrerat  system,  men redan  i  mitten  på  70-talet  lade  man ner  de
planerna och nöjde sig istället med att låta Libris bli en samkatalog.49 Efter att ha

46Sahlin, G. (2015), s 92.
47Nilsson, K. (2012), s 19.
48Hedberg, S. (1980), s 117.
49Nilsson, K. (2012), s 21-23.
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utvecklat systemet i olika omgångar togs dock tanken på ett komplett, integrerat
system upp igen i början av 80-talet. Vid samma tidpunkt började, som beskrivits
ovan med avseende på folkbiblioteken, tekniken övergå till moderna utformningen
med system på  lokala datorer  som kommunicerar  med servrar  att  slå igenom.
Forskningsbiblioteken  började  se  sig  om  efter  lokala  system för  hantering  av
bestånd,  cirkulation  och  andra  funktioner.  Det  blev  Stockholms
universitetsbibliotek  som  tog  steget  först  med  GEAC-systemet,  som  var  ett
kanadensiskt system, ursprungligen avsett för lagerhållning av apoteksvaror.50

1980, i samband med lanseringen av Libris III,  lämnade Statskontoret  över
ansvaret  för  utvecklingen  av  Libris  till  den  nybildade  statliga  myndigheten
Delegationen  för  vetenskaplig  och  teknisk  informationsförsörjning,  DFI,  som
fortsatte att  utveckla systemet tillsammans med KB. När DFI lades ner 1988 tog
KB  över  hela  ansvaret  för  Libris,  och  i  samma  veva  inrättade  KB  sitt
upphandlingskonsortium Bibsam.51

Redan 1986 konstaterades att man “länge diskuterat någon form av samverkan
BURK/LIBRIS,  men  någon  sådan  finns  ännu  inte.”52 När  den  nya
socialdemokratiska  regeringen tillträdde  1994  gjordes  ett  försök  att  samordna
katalogerna.  Idén  var  att  Libris  skulle  bli  en  nationell  katalog,  även  för
folkbiblioteken.  Malmö  stadsbibliotek  gick,  som  första  folkbibliotek,  över  till
Libris.53 1997 fick KB i uppdrag att  utveckla Libris till en nationell och allmän
katalog, och de fick även medel för detta. 54 Samtidigt gjordes Libris tjänster, som
varit avgiftsbelagda, gratis tillgängliga på nätet med lanseringen av Libris webbsök.
Nästa steg var att  få in Burk i Libris, men BTJ hävdade att  det  fanns rättsliga
hinder. De avtal som kommunerna gjort  upp med BTJ innebar att  posterna från
Burk inte fick spridas hur som helst. KB tyckte att det offentliga redan hade betalat
för posterna och att de därför borde kunna användas i Libris. Till slut lyckades man
få till stånd en uppgörelse som utmynnade i samsökningstjänsten bibliotek.se, där
det var möjligt att söka i båda katalogerna. Webbtjänsten lanserades på Bok- och
biblioteksmässan  2001.55 I  och  med  detta  anser  KB  att  frågan  om  nationell
samordning av bibliografisk data kan föras till handlingarna:

En  för  hela  biblioteksväsendet  central  fråga  gäller  hur  samordningen  mellan  de  stora
informationssystemen LIBRIS och BURK på smidigaste sätt skall etableras. Under året har i
projektform bedrivits en verksamhet som har som syfte att genom ett gemensamt gränssnitt
skapa ett verktyg som gör det möjligt  att  samtidigt  söka information i de båda systemen.
Avsikten är att denna service skall vara kostnadsfri för användaren. Resultatet har testats i
mindre skala, och under 2001 bör servicen kunna introduceras fullt ut. I och med att detta
projekt avslutas har regeringens ursprungliga uppdrag till KB i detta ärende slutförts. 56

50Nilsson, K. (2012), s 26.
51KB-utredningen (2003), s 65.
52Chambert, I. & Skogmar, G. (1986), s 17.
53Stenqvist, G. (2012), s 119.
54KB-utredingen, s 156.
55Alsmark, A. (2001).
56Kungliga biblioteket (2000), s 3.
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Idén om Libris som ett  integrerat  bibliotekssystem togs åter upp i en utredning
2003, där det  konstaterades att  alla de lokala bibliotekssystemen kostar  mycket
pengar och att en nationell lösning borde vara effektivare.

Libris bör nu utvecklas till  ett nationellt biblioteksdatasystem. Höga kostnader och mycket
arbete  är  förknippade  med  drift  och  underhåll  av  de  lokala  biblioteksdatasystemen.  En
utredning  bör tillsättas  för att  undersöka förutsättningarna  för att  använda Libris som ett
gemensamt biblioteksdatasystem, dvs. de tekniska förutsättningarna,  kostnader och möjliga
besparingar.  Vidare  föreslås  att  Libris  bygger  upp  en  nationell  portal.  Därmed  minskar
behovet  av  liknande  investeringar  för  de  enskilda  idag  närmare  320  Librisbiblioteken.
Vidare  bör  bibliotek.se  utvecklas  ytterligare  som nationell  katalog  i  riktning  mot  att  få
likartad funktionalitet som Libris.”57

Dessutom efterlystes en nationell portal och en fortsatt utveckling av bibliotek.se
som  nationell  katalog.58 KB  gjorde  en  utredning  av  frågan  om  nationellt
bibliotekssystem, där man menar att det inte finns någonting lämpligt att köpa för
tillfället men att man bör utreda vidare om det är värt att utveckla ett sådant system
själva, helst i samverkan med Libris motsvarigheter i Norge och Danmark.59

Tanken på en gemensam nationell katalog fortsattes att diskuteras. Bibliotek.se
lades så småningom ner, eftersom ingen ville underhålla tjänsten. Under en period
fanns Bibliotek24, som var en tjänst som fyllde samma funktion, men även denna
försvann efter  några år. I  Kulturutredningen 2009 konstaterades återigen att  en
samordning av Burk och Libris skulle förbättra tillgången till bibliotekets samlingar
för användarna.60,  något  som även påtalats från bibliotekshåll i remissarbetet,  till
exempel  från  föreningen  Bibliotek  i  Samhället  (”De  två  svenska
biblioteksdatabaserna  BURK (för  folkbiblioteken)  och  den nationella databasen
LIBRIS måste bli en gemensam databas samhällsägd och öppen för alla”)61 och
Stockholms universitetsbibliotek (”su berömmer förslaget om sammanslagning av
libris och burk som bra och konkret, även om man undrar över kostnaden”)62. KB
lade upp en strategi som presenterades i rapporten Folkpost på tre sekunder - En
plan med sikte mot nationell katalog.63 Planen är att folkbiblioteken ska gå över till
Libris och, precis som forskningsbiblioteken, sköta katalogiseringen själva.

Som  nämnts  tidigare  angav  KB-utredningen  2003  att  det  fanns  ca  320
bibliotek i Libris-samarbetet.64 Idag uppskattas att det är 500 bibliotek varav drygt
100  folkbibliotek,  även om det  finns viss osäkerhet  om siffrorna.65 Enligt  den
officiella biblioteksstatistiken för 2015 fanns i landet 1145 folkbibliotek och 881
skolbibliotek.  Forskningsbibliotek  och  olika  typer  av  specialbibliotek  var

57KB-utredingen (2003), s 54.
58KB-utredingen (2003), s 54.
59Lindquist, M. G. (2007), s 17.
60SOU 2009:16, s 53.
61Lundgren, L. (2009), s 24.
62Samuelsson, M. (2009), s 14.
63Kungliga biblioteket (2011).
64KB-utredingen (2003), s 54.
65E-post från Anna Berggren 2016-10-06.
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sammanlagt 284.66 Den stora visionen om en nationell katalog har alltså ännu ej låtit
sig realiseras. Däremot finns en mängd lokala eller regionala samsökningstjänster.

Debatt

Under  tiden  som  den  utveckling  skett  som  ovan  skisserats,  så  har  det  inom
biblioteksvärlden förts  en  debatt  om dessa  frågor.  Det  har  i stor  utsträckning
handlat om möjligheten att få in folkbiblioteken i Libris-samarbetet.

I  ”Libris och  folkbiblioteken” i  Biblioteksbladet  nr  7 1980  resonerar  Sten
Hedberg, föreståndare för referensavdelningen vid SLU:s bibliotek och expert vid
KB:s  avdelning  för  utveckling  av  Libris,  kring  Libris  som  system  för
folkbiblioteken.  Hedberg  anser  att  Libris  är  en  självklar  tjänst  att  införa  för
lånecentraler och länsbibliotek, men ser inte heller några hinder för att folkbibliotek
investerar i terminaler och annan nödvändig utrustning för att  ta del av tjänsten.
Betyder det att  folkbiblioteken bör gå över till Libris, istället för att  fortsätta att
använda sig av Bums? frågar sig författaren. Han anger flera skäl till varför svaret
borde  vara  nej.  Det  finns  fundamentala  skillnader  mellan  systemen,  och
överlappningen av katalogposter  liten,  i alla fall beträffande utländsk litteratur.
Istället borde biblioteken skaffa sig tillgång till båda systemen, om det behövs, men
välja det  som passar bäst  som bas för sin lokala katalog.  Båda systemen borde
erbjuda  online-sökning,  och  det  vore  önskvärt  att  det  utvecklades
samsökningstjänster till rimliga priser. Särskilt önskvärt vore det om poster kunde
utbytas mellan systemen, så att  onödigt  dubbelarbete kan elimineras. Det  skulle
exempelvis kunna ske genom att BTJ:s poster förs in i Libris genom automatiska
körningar. Dessa olika förändringar kommer förstås kräva att bibliotekens personal
blir tvungna att anstränga sig för att visa lite flexibilitet, men det är ändå rimligt att
de för offentliga medel uppbyggda biblioteken utnyttjas så effektivt som möjligt,
menar Hedberg.67

Det är värt att  notera att Hedberg inte ser några juridiska hinder för att föra
över Burk-posterna till Libris, utan att det helt och hållet handlar om ett tekniskt
och praktiskt problem.

I SOU 1984:23 sätter utredaren fingret på BTJ:s dubbla roll. Det konstateras
att  BTJ:s  sambindningssystem  och  centrala  katalogdatabas  är  viktiga
rationaliseringsverktyg för folkbibliotek.

Men  ändå  utsätts  BTJ  för  kritik  från  bibliotekarier,  förläggare,  författare  och  andra
kulturskribenter. Denna har sin huvudsakliga grund i en inbyggd målkonflikt för företaget.
Å ena sidan skall Btj vara ett företag som ska ge kunderna, biblioteken, effektiv service och
drivas  efter  affärsmässiga  principer.  Å  andra  sidan  förväntas  det  att  Btj  skall  ta

66Ranemo, C. (2016), s 11.
67Hedberg, S. (1980) s 118.
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kulturpolitiska  hänsyn,  hålla  låga  priser  och  värna  om  mindre  efterfrågad  men
kulturpolitiskt väsentlig litteratur.68

Anledning till denna dubbla målsättning ligger förstås i företagets ursprung och i
SAB:s  ägarskap.  Utredaren  skriver  vidare  att  katalogiseringen som BTJ  utför
främst kommer de kommunala biblioteken till godo och att  kommunerna därför
också bör betala för den, men att  det  finns delar, som invandrarlitteraturen och
tidnings- och tidskriftsartiklarna, som är av bredare intresse. Därför kan det vara
motiverat  att  staten  tar  ett  ekonomiskt  ansvar  för  Burk.  Utredaren  anser  att
”[s]taten  bör  överta  ansvaret  för  BURK  vilket  ökar  förutsättningarna  för  en
samordning med LIBRIS”.69 Då kan BTJ istället renodla sin kommersiella roll som
serviceföretag för biblioteken genom att satsa på utveckling av själva datasystemen
och återförsäljning av böcker. BTJ skulle också kunna fylla en roll som konsult åt
biblioteken vid upphandlingar av datasystem. Utöver detta  föreslår utredaren att
kommunförbundet (det  som idag heter SKL) borde kliva in som huvudägare av
BTJ, dels för en klarare ansvarsfördelning mellan stat,  kommun och SAB, men
även för att få in investeringskapital som SAB inte kan tillhandahålla.70 Som vi vet
blev inga av dessa förslag verklighet. Det är dock belysande att utredningen anser
att  BTJ  kan  renodla  sin  roll  som  kommersiell  aktör,  bara  den  bibliografiska
databasen övertas av någon annan.

När biblioteken i mitten av 80-talet började gå över från centraldatasystem till
server-klient-system  uppkom  frågan  vad  detta  innebär  för  de  bibliografiska
databaserna.  Barbro  Blomberg  rapporterar  i  Biblioteksbladet  från  en
länsbibliotekskonferens. Farhågorna är nu stora att  den nya möjligheten att  själv
hålla sig med sina databaser ska leda till att  biblioteken bygger upp lokala och
regionala kataloger istället för att samarbeta nationellt i Burk eller Libris. Ett starkt
skäl är de avgifter som båda dessa databaser tar ut av biblioteken. En lösning som
pekas  ut  är  ett  statligt  övertagande  av  Burk,  så  att  biblioteken,  precis  som i
Danmark, kan hämta sina poster gratis ur en statligt finansierad databas. Vad som
än händer är dock alla överens om att Burk måste fungera med de lokala system
som biblioteken väljer att använda.71

Ett ”statligt övertagande” av Burk uppfattas tydligen inte som något annat än
ett kostnadsproblem. Vad som närmare bestämt åsyftas framgår inte. Om det inte

68Folkbiblioteksutredningen (1984), s 21.
69Folkbiblioteksutredningen (1984), s. 23.
70Folkbiblioteksutredningen (1984), s 23. Samma resonemang upprepas och slutsatser upprepas i slutet av
utredningen, s 152-160.
71Blomberg, B. (1987),  s 77-78. Att den nationella katalogen skulle ha varit helt  gratis för kommunerna i
Danmark  förefaller  dock  inte  stämma.  De  betalade  en  årlig  avgift  efter  folkmängd  för
distributionskostnaderna, se Törnblom, H. S. (1999), s 7.

28



skulle vara frågan om att  staten helt enkelt skulle köpa BTJ, så vi får anta  att
tanken är att  det  skulle ingås något  avtal mellan BTJ och staten,  där företaget
tillhandahåller databasen mot betalning. Alternativt kanske man tänker sig att staten
köper Burk för en engångskostnad.

Som nämnts ovan får KB i mitten av 90-talet i uppdrag att utveckla Libris till
en allmän, nationell katalog. Det visar sig vara svårt för KB och BTJ att göra upp
om hur  uppdraget  ska  förverkligas.  I  början av  1998  utspelar  sig en  debatt  i
Biblioteksbladet som ger en inblick i hur olika parter ser på problemet.

Under rubriken Två perspektiv på LIBRIS och BURK undrar skribenterna hur
Libris  ska  kunna  svara  upp  mot  folkbibliotekens  behov.  Som  exempel  på
svårigheter nämns translitterering av poster  för utländsk litteratur, överföring av
ämnesord,  uppdateringar av signum mm.72 KB svarar i en kommentar att  Libris
redan har kapacitet  att  tillgodose de flesta av de behov som oroar  skribenterna.
Mycket skulle också lätt kunna ordnas om BTJ bara såg till att BTJ2000 fungerade
ordentligt med Libris-posterna, men KB ”är dock inte helt övertygade om BTJ:s
vilja att 'befria' sina kunder.”73 I övrigt gäller för folkbiblioteken samma som för alla
bibliotek som är med i Libris-samarbetet, dvs. att de ingående biblioteken får dela
på katalogiseringen.74

Repliker  kommer  redan  i  följande  nummer  av  Biblioteksbladet.  En
katalogisatör  från  Göteborgs  stadsbibliotek  uttrycker  sin  skepsis  inför  KB:s
argument.  Folkbiblioteken saknar katalogisatörer  och de kommunala budgetarna
tillåter inte nya anställningar. I många fall krävs särskild expertis, exempelvis för
utländsk litteratur, noter, inspelningar. Varför inte bara skapa en samsökningstjänst
för Burk och Libris? undrar skribenten.75

Även BTJ  ger  replik till KB. Inledningsvis ges en bakgrund:  BTJ har  fört
samtal med KB för att  på bästa sätt skapa en gemensam databas där användaren
har tillgång till både Burk och Libris. Detta befästes i ett intentionsavtal 1994-11-
29. Därefter lade KB om kursen och bestämde sig för att  de istället ville ha in
folkbiblioteken i Libris. Detta  innebär att  KB kommer att  konkurrera med BTJ.
Företaget ser sig dock väl rustade för utmaningen: Deras tjänster ger en betydande
effektivisering av folkbibliotekens arbete.  Vidare anser BTJ hela Libris-modellen
vara  hopplöst  föråldrad.  Istället  för  en  central  databas  kommer  framtidens
kataloger  utgå  från  samsökning  i  lokala  kataloger.  Därefter  blir  tonläget  mer
uppskruvat.  Skribenten  uttrycker  i  retoriska  ordalag  att  KB  underskattar,

72Eide-Jensen, I. & Jepson, I. (1998), s 4.
73Hedman, C. & Lehtilä-Olsson, M. (1998), s 5.
74Hedman, C. & Lehtilä-Olsson, M. (1998), s 5.
75Walton, A. (1998), s 18.
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alternativt inte begriper, de tjänster som folkbiblioteken har behov av och som BTJ
levererar.

Vem har  rätt  och  vem har  fel?  Vem har  det  bästa  konceptet  nu  och  i  framtiden?  Kan
Utbildningsdepartementet/KB  genom  att  bomba  Bibliotekstjänst 76 långsiktigt  uppnå  den
bästa lösningen för svenskt biblioteksväsen? Vilka blir konsekvenserna för folkbiblioteken i
respektive  teknisk/administrativ  miljö?  Bibliotekstjänst  skapade  1951  av  SAB  för  att
rationalisera folkbibliotekens inköp- och katalogrutiner. Bibliotekstjänst har under dessa 47
år ständigt arbetat på att förbättra och förädla dessa tjänster som underlättat folkbibliotekens
utveckling till dagens IT-inriktade bibliotek.

Vidare beklagar skribenten att SAB:s utlovade oberoende utredning av Burk och
Libris som alternativ för folkbiblioteken tydligen nu inte blir av, något BTJ annars
välkomnat.77

Den nyss omtalade oberoende utredningen av Burk och Libris som alternativ
för  folkbiblioteken,  beställd  av  Svensk  biblioteksförening,  blev  dock  av.
Länsbibliotek sydost utgav BURK/LIBRIS-utredningen 1999. Utredningen ger inga
direkta rekommendationer utan presenterar och undersöker alternativ samt gör en
del  allmänna reflektioner  kring  vad  bibliotek  bör  ta  i  beaktande  i sina val av
kataloglösning. Däremot gör utredaren uppskattningar av de olika alternativen kan
tänkas  kosta  biblioteken.  Två  av  alternativen,  bibliografisk  service  från  BTJ
respektive  att  varje  bibliotek  tar  ansvar  för  sin  egen  katalogisering  i  Libris,
uppskattas  kosta  ungefär  lika mycket.  Det  tredje  alternativet  är  att  biblioteken
katalogiserar  i  Libris,  men att  de  samarbetar  om detta,  förslagsvis genom att
anställa katalogisatörer som sköter  det arbetet  för ett  helt län. En sådan modell
skulle, uppskattas det, kunna spara biblioteken mycket pengar.78

Under tiden som SAB utreder Burk/Libris-frågan går debattens vågor höga.
Ståndpunkterna sammanfattas i en artikel i Svensk Bokhandel 1998. Bakgrunden,
som redan berörts ovan, är KB:s nya uppdrag att utveckla Libris till en avgiftsfri
nationell databas. Uppdraget innebär att posterna i Burk ska införlivas med Libris.
Men BTJ kan inte lämna ut posterna: Kommunerna har skrivit på avtal som ger
BTJ  äganderätt  till  de  poster  de  producerar.  De  bibliotek  som  planerar  att
registrera sina Burk-poster i Libris får ett brev från BTJ:s advokat som klargör att
det skulle bryta mot ingångna avtal. Många inom biblioteksvärlden blir upprörda
över att de inte kan ta med sig ”sina” katalogposter till ett annat system. ”BTJ har
av hävd uppfattats som 'public service', ett företag i allmänhetens tjänst.”79

Biblioteken har inte uppfattat  BTJ som ett  vinstdrivande företag,  alternativt
inte insett  innebörden av sina avtal med BTJ. I vilket fall råder viss bestörtning

76Halberg refererar till statssekreterare Löfdahls uttalande om att ”bomba BTJ”, se Stenqvist (2012).
77Halberg, P. (1998a),  s 18-19.  Per  Halberg presenterar  samma bakgrund och argument  i  BTJ:s tidskrift
Ciceron vid samma tid men utförligare. Se Halberg, P. (1998b) s 2-7.
78Törnblom, H. S. (1999), s 13-15.
79Ericson, G. (1998), s 52.
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över att biblioteken inte är fria att använda sin katalogdata hur de vill. BTJ menar,
å sin sida, att de inte gärna kan agera på något annat vis.

– Vi kan inte skänka bort informationen i BURK. Det är inte förenligt med aktiebolagslagen,
säger Btj:s vd Göran Eliasson. Staten kan inte bara ta över BURK utan att betala oss för det
arbete som vi lagt ner.80

BTJ argumenterar istället för att det ska skapas en gemensam söktjänst för de båda
databaserna.  Riksbibliotekarien Tomas  Lidman anser  däremot  att  det  offentliga
redan har betalat för katalogiseringen en gång och inte ska behöva göra det igen.
Avtalen måste omförhandlas, så att biblioteken har möjlighet att välja fritt om de
vill gå med i Libris eller stanna i Burk.  SAB:s vice ordförande Anna Sjöstrand
tycker att det är underligt att staten ska lägga sig i vilka avtal kommunerna tecknar
och hur folkbiblioteken bedriver sin verksamhet. Statssekreteraren Göran Löfdahl
tycker som riksbibliotekarien, att Burk redan är betalt.81

I BTJ:s tidskrift Ciceron meddelas senare samma år, 1998, att KB och BTJ nu
har kommit överens och att  ett  nytt  projekt  startats  tillsammans med Gotlands
elektroniska bibliotek för att ta fram en modell, ”Gotlandsmodellen”, som ska tjäna
som förebild för en nationell lösning på databasfrågan. BTJ har alltså fått igenom
sitt  alternativ, en samsökningstjänst istället för en sammanslagning av Burk och
Libris, och gått  segrande ur databasfejden.82 På Gotland hade det nyligen fattats
beslut om att  bygga ett  sambibliotek, ett  gemensamt bibliotek för högskolan och
kommunen. 1999 var pilotprojektet  klart  och en gemensam sökning i Burk och
Libris  fanns  färdig,  men  själva  grundfrågan  återstod:  BTJ  ville  ha  betalt  för
användningen av katalogdatat  i Burk, något som KB inte var beredda att  betala
för.83 På något sätt gick det ändå att  komma överens, för 2000-01-12 skrev BTJ
och KB avtal om en samsökningstjänst för Burk och Libris.84 Resultatet blev, som
nämnts, bibliotek.se.

Efter  omfattande  diskussion  sålde  SAB BTJ  2003.  Det  som ansågs  mest
problematisk  med SAB:s ägande av BTJ var att  de å ena sidan skulle företräda
kunderna, biblioteken, och å andra sidan hade sitt intresse i att  BTJ bar sig som
kommersiellt bolag. Bland folkbiblioteken fanns dock skepsis mot tanken att sälja
BTJ och därmed avyttra Burk med alla dess bibliografiska poster, vilket exempelvis
uttrycks  på  ledarplats  i  den  vänsterorienterade  branschskriften  Bibliotek  i
Samhälle:

Åtminstone  två  stora  problem  bör  dock  uppmärksammas  innan  SB  släpper  Btj:
folkbibliotekens samlade bestånd  som det manifesterar  sig i  den  av Bibliotekstjänst  ägda
Burken  och  det  närmaste  vi  kommit  ett  nationellt  artikelindex:  ArtikelSök.  Det  känns

80Ericson, G. (1998), s 52.
81Ericsson, G. (1998), s 54.
82Alsmark, A. (1998), s 13.
83Ericson, G. (1999).
84Det kanske ska nämnas att det var riksbibliotekariens personliga insats egentligen
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fullständigt  orimligt  att  dessa två för den nationella  informationsförsörjningen  strategiska
källor helt frigörs från allt samhällsinflytande. Låt vara att SB inte spelat en särskilt aktiv
roll hittills, men när inte ens den länken finns kan allt hända. Kanske ökar risken att de små
kulturtidskrifterna  slutar  indexeras  av kommersiella  skäl  -  t  ex? Kanske kommer  rentav
något svenskt eller transnationellt medieföretag att äga Burken och ArtikelSök? Alltså bör
SB vid en försäljning se till att dessa två grundpelare för svenska bibliotek överförs till den
offentliga,  icke-kommersiella  sfären  och  integreras  i  det  bibliotekskooperativt  präglade
indexerandet  på  högskolenivå:  Libris  och  de  artikeldatabaser  som vuxit  fram  där.  Inget
hindrar  sen  Bibliotekstjänst  och  andra  intresserade  att  efter  avtal  ta  fram  kommersiella
produkter ur denna gemensamma resurs. Men råvaran skall tillhöra samhället! 85

Det finns alltså en del bibliotekarier som menar att SAB (eller SB som det skrivs i
citatet ovan) var en sorts garant för folkbibliotekens tillgång till Burk. Det är svårt
att låta bli att fundera på vad SAB egentligen hade kunnat göra om de velat verka
för  att  BTJ:s bibliografiska databas skulle överföras till det  offentliga innan en
försäljning. Det är dock svårt  att  tänka sig att  SAB skulle kunnat på något  sätt
tvinga BTJ att sälja Burk till KB. I realiteten avsade sig SAB möjligheten att själva
bestämma  hur  BTJ  ska  hantera  sina  tillgångar  när  BTJ  bolagiserades  1960.
Tydligen ser dock inte ledarskribenten så på saken, och vi har tidigare noterat att
KB ansåg att Burk tillhörde det offentliga, som bekostat databasen, då de inledde
sina  försök  att  skapa  en  gemensam katalog  av  Burk  och  Libris.  Kanske  den
framväxande insikten om att  det var det privata bolaget BTJ och inte SAB som
hade makten att  bestämma vad som skulle hända med Burk var en bidragande
orsak till försäljningen.

Nästa gång det uppstår en noterbar debatt om katalogfrågor är i samband med
regionbibliotek Värmlands så kallade Postprojekt 2009. Bakgrunden är att BTJ har
sagt  upp samtliga avtal med kommunerna för bibliografisk service, eftersom de
behövde  höja  priserna  mer  än  avtalen  medgav.86 I  förstudien  till  projektet
konstateras att  det finns en mängd problem med det rådande systemet: Posterna
ligger i två kataloger varav ingen är heltäckande och som använder olika format
och  standarder.  Två  kataloger  betyder  ett  visst  dubbelarbete  och  försvårar
fjärrlånesamarbetet.  Bibliografisk service anses dyrt  av många folkbibliotek,  och
medger inte att  biblioteken använder posterna som de vill. Å andra sidan anser
många att Libris inte lever till folkbibliotekens behov. Postprojektet var ett försök
att lösa dessa problem genom att hitta ett sätt för biblioteken att kunna samarbeta
kring katalogdata  och i förlängningen göra  verklighet av idén med en nationell
katalog.87

Under  hösten  2009  åker  länsbiblioteket  i  Värmland  runt  och  informerar
folkbiblioteken om projektet. Den 23 oktober skickar BTJ genom juridiskt ombud
ett  brev  till  kulturchefen  i  Värmlands  län  där  de  anklagar  länsbibliotekarien  i
Värmland Anna Christina Rutqvist för att sprida falska påståenden om BTJ vid sina
rundresor  och  via  sin  blogg.  BTJ  menar  att  länsbibliotekarien  bryter  mot

85Bibliotek i Samhälle (2003) s 3.
86Rutquist, A. C. (2012), s 143.
87Engström, K. (2009).
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marknadsföringslagstiftningen och kräver omedelbar bekräftelse på att  detta  ska
upphöra.88 Biblioteksbladet  skriver  en  artikel  om  saken  där  BTJ:s  vd  Jonas
Arvidsson vidhåller att  Rutqvist baktalar företaget.  Rutqvist menar å sin sida att
hon bara läser innantill i BTJ:s prislistor och att  det inte är någon hemlighet att
biblioteken är missnöjda med BTJ:s prissättning.89

Brevet från BTJ, i kombination med de nyligen uppsagda avtalen, uppfattades i
biblioteksvärlden som övertramp från BTJ:s och de var tvungna att backa.

Jonas Arvidsson framförde en ursäkt för BTJ:s affärsmetoder under det sista halvåret  och
citerade den nya styrelsen, som anser att det räcker inte med "en pudel" utan det måste till
"en hel kennel" för att återupprätta förtroendet hos kunderna. Så i slutet av maj och i början
av  juni  kommer  de  att  bjuda  in  all  personal  vid  Sveriges  folkbibliotek  till  ett
informationsmöte på åtta olika platser i landet.90

Senare samma år rapporterar Svensk Bokhandel att KB förhandlar med BTJ om att
slå  samman  Burk  med  Libris.91 I  februari  2010  släpps  ett  pressmeddelande
undertecknat av riksbibliotekarie Gunnar Sahlin och BTJ:s vd Jonas Arvidsson där
det meddelas att Libris och Burk kommer att bli en gemensam, nationell databas.
KB ska ansvara för drift och BTJ ska leverera poster. Nu återstår att göra upp om
teknikaliteterna, och det ekonomiska.92

Länsbibliotekarien i Värmland Anna Christina Rutqvist ställer ett antal frågor
om den  kommande nationella katalogen i  Biblioteksbladet.  Hon  undrar  vilken
katalogiseringspraxis som kommer att gälla, om posterna kommer att vara fria och
om de kommer att  uppdateras bakåt, så som tidigare varit fallet för de bibliotek
som köpt bibliografisk service.93 I samma publikation meddelas i februari 2011 att
förhandlingarna är avbrutna och att  KB nu kommer att  utveckla den nationella
katalogen på egen hand. Den nya planen är alltså att Libris ska bli en katalog för
alla bibliotek. Från BTJ:s sida ställer man sig positiv till en nationell katalog, men
påpekar också att det krävs en hållbar betalningsmodell om de ska kunna leverera
poster till den.94

Vid samma tid meddelar KB att bibliotek.se släcks ner.

Söktjänsten har  inte vidareutvecklats sedan 2001 och har  för länge sedan passerats av ny
teknik. Den dåvarande användarvänligheten är idag avsevärt förlegad. Söktjänsten har inte
heller någon fjärrlånefunktion. Idén om samsökning i de offentligt finansierade bibliotekens
samlingar  diskuteras  och  vidareutvecklas  idag  i  det  pågående  arbetet  med  en  nationell
katalog.95

88Klose, D. (2009).
89Zorn, H. (2009), s 17-18.
90Olsson, K. (2009), s 3.
91Schmidt, L. (2009).
92Zorn, H. (2010), s 34.
93Rutquist, A. C. (2010), s 30.
94Zorn, H. (2011), s 31-32
95Kadesjö, M. (2011a).
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På sin hemsida skriver BTJ att de beklagar beslutet och att de därför har meddelat
KB att de kan tänka sig att samfinansiera tjänsten tills ett alternativ finns.96 Kritiska
röster  höjs även på annat håll, bland annat hos föreningen Bibliotek i Samhälle,
som undrar varför man helt enkelt inte utvecklar tjänsten och efterfrågar konkreta
lösningar av samordningen av katalogerna från KB:s sida.97 KB meddelar senare
samma år att de antagit BTJ:s erbjudande om samfinansiering av bibliotek.se, men
tillägger i samma andetag att  de fortfarande anser att  det är en föråldrad lösning
och att biblioteken bör gå med i Libris istället.

Frågan  om  nedsläckningen  av  bibliotek.se  har  väckt  intressanta  frågor  om  vad  vi  i
bibliotekssverige vill använda våra gemensamma resurser, kataloger och katalogposter till.
Libris  är  ett  samarbete  där  alla  deltagande  bibliotek  tillsammans  arbetar  med  att
tillgängliggöra sina samlingar för användare. Databasen är fritt tillgänglig för alla att söka i
och hämta poster ifrån. KB tror på öppet data och fri information. Vi tror att vägen till en
nationell  katalog  är  samarbete  och  har  under  2011 arbetat  intensivt  för  att  möjliggöra,
förenkla och underlätta för bibliotek att gå med i Libris-samarbetet.98

Ett par år senare meddelar KB återigen att bibliotek.se ska släckas ner, från den 1
november 2013.99

2015  presenterar  BTJ  en  ny  affärsmodell.  I  en  artikel  i  Biblioteksbladet
uttrycker de att de har fått anledning att tänka om i frågan om nationell katalog och
nu kan tänka sig att släppa sina poster fria, dock med en tre månaders fördröjning
för nya poster. I den nya modellen ingår även en förlängd avtalstid för biblioteken
på  tre  år.100 KB  svarar  i  följande  nummer  av  tidskriften.  Libris  måste  hållas
uppdaterad och aktuell, och därför kan folkbiblioteken inte använda sig av BTJ:s
bibliografiska service om det ska vara med i Libris-samarbetet. Det är bättre att fler
folkbibliotek går med i Libris, så att det blir fler som hjälps åt att katalogisera där.101

96BTJ (2011).
97Bibliotek i Samhälle (2011).
98Kadesjö, M. (2011b).
99Ahrén, J. (2013).
100Poncin, J. (2015), s 16-17.
101Berggren, A. (2015), s 11.
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Undersökning

I det här kapitlet redogör jag för intervjustudien. Materialet är ordnat tematiskt i en
löpande  text,  där  citat  från  samtliga  informanter  blandas.  Som  redovisats  i
metodavsnittet  har  jag  ordnat  materialet  efter  kategorier  jag  kunnat  belägga  i
intervjutexterna.  Jag  har  velat  göra  en  beskrivande  och  sammanhängande
framställning.  Den  mer  teoretiska  analysen  av  materialet  görs  först  i
slutdiskussionen i nästa kapitel. Ibland har jag ändå tagit mig friheten att utveckla
några  tankar  kring materialet  redan i undersökningen.  Då har  jag försökt  vara
tydlig med att  markera att  det  är  mitt  eget  resonemang som framförs och inte
någon av informanternas.

En gemensam katalog

En övergripande fråga i studien är om det går att skapa en gemensam katalog för
biblioteken i Sverige.  KB arbetar  utifrån målsättningen att  Libris ska vara den
nationella katalogen för alla bibliotek i landet:

Den finns ju redan. Så det det handlar om, det är ju, så här är det: Libris är ju det nationella
svaret på en gemensam, samordnad katalog.102

Flera av de andra informanterna ser också en allmän övergång till Libris som ett
självklart alternativ för skapandet av en gemensam katalog:

För om man ska tänka alla bibliotek, då finns ju Libris som en ganska logisk grund, där det
redan  finns flera olika bibliotekstyper, och där  skulle man kunna  tänka  sig alla  bibliotek
följer efter och börjar registrera i Libris.103

Så det  är  en  jättesvår  fråga,  hur  man  skulle  kunna  få till  någon  form av gemensam
katalog,  men  att  det  ska  bygga  på  Libris  XL och  en  gemensam  infrastruktur  är  väl  det
tydligaste målet som måste till. Sen måste folkbiblioteken tydligare in i Libris också.104

Jag tror inte det är något folkbibliotek som inte vill in i Libris, det tror jag. När KB fick
det här nya uppdraget om nationell samverkan för samtliga bibliotek, även folkbiblioteken,
då  var  det  ju det  som alla  lyfte.  Sedan  kanske man  menade olika  saker  när  man  sa en
nationell  katalog, det tror jag nog, men det var ändå det som KB plockade upp runtom i
landet.105

102Intervju med Anna Berggren [KB].
103Intervju med Camilla Lengborn [Lidingö stadsbibliotek].
104Intervju med Andreas Hedström Mace [Stockholms universitetsbibliotek].
105Intervju med Krister Hansson [Regionbibliotek Stockholm].
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Även de som inte pekar direkt på Libris som lösning anser att det inte finns några
egentliga tekniska hinder  för  att  skapa  en  gemensam katalog  för  biblioteken i
Sverige:

På ett sätt så kan man säga, om man bara backar ett eller två steg, att det är ju inga problem.
Det är bara att man bestämmer sig för det.106

Frågan är bara: Hur gör vi, smidigast, för att skapa den? Och rationellast? Och då kan
man diskutera många olika lösningar. Min åsikt är att det är väl bara att prata ihop sig. 107

Det finns ju några  olika sätt att göra det på. Om man vill ha en gemensam katalog så
finns ju Libris och det är många på väg in där. Sedan finns ju Burk, och tidigare fanns det ju
en  gemensam  publik  söktjänst,  biblioteken.se eller  någonting  sådant,  där  både Burk  och
Libris fanns med, och man kan ju naturligtvis bygga den typen av grejer lite pragmatiskt.
Alla måste inte vara med i Libris, även om det vore önskvärt att man var det.108

Att det är möjligt att  skapa en gemensam katalog är alltså alla överens om. Det
finns olika tänkbara sätt  som detta skulle kunna göras på, exempelvis genom en
samsökningslösning, men de flesta pekar på möjligheten att få in folkbiblioteken i
Libris som tänkbar lösning.

Stötestenar
Frågan är  då varför  möjligheten att  skapa  en gemensam katalog  ändå inte  har
realiserats. Svaret är förstås avhängigt av vad som närmare bestämt avses med en
gemensam katalog, men det tydligast utpekade alternativet är att  folkbiblioteken
går in i Libris. Då är frågan varför inte det har hänt ännu, eller inte hänt i större
omfattning i alla fall. Ett skäl som anges är att  folkbiblioteken upplever att det är
förenat med en stor ansträngning att göra övergången, rent praktiskt, som det kan
vara svår att hitta resurser för.

Det går ju att gå över till Libris ändå, och man kan ju ha Libris-poster, även i till exempel
Book-it,  men det blir  ju mycket jobb med den övergången.  Så väljer man att  gå över till
Libris-poster, då blir det ett enormt jobb. Väljer man att ha kvar sina gamla poster och bara
registrera sitt bestånd i Libris så blir det ju ett extra moment utöver det man redan gör på
hemmaplan. Det är nog en av anledningarna till att det inte är fler folkbibliotek som redan
är på gång.109

Jag kan tänka mig att det är ett stort steg att ta som man inte tar om man inte måste eller
är driven av ideologi eller ekonomi eller annat att göra det steget.110

106Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
107Intervju med Mats Hernwall [BTJ].
108Intervju med Viktor Sarge [Regionbibliotek Halland].
109Intervju med Camilla Lengborn [Lidingö stadsbibliotek].
110Intervju med Andreas Hedström Mace [Stockholms universitetsbibliotek].
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En annan farhåga är  att  en övergång till Libris skulle innebära mer arbete  för
folkbiblioteken,  speciellt med katalogisering,  där  de  idag är  vana att  köpa  den
tjänsten från BTJ.

Sedan är det just att det blir mer jobb med själva katalogiseringen. Köper man poster från
Burk så får man väldigt mycket på köpet, att allt  är i princip färdigt, medan katalogiserar
man  Libris så måste man lägga mer personaltid på själva katalogiseringen, och det kan ju
också vara svårt för mindre bibliotek.111

Särskilt  folkbiblioteken  har  ju  länge  varit  utanför  katalogisering  och  outsourcat  både
system och katalogisering och allt möjligt, även inköp i viss mån, till externa företag. 112

Flera av informanterna påpekar att det är svårare att köpa sig mer tid genom att
utöka tjänster eller nyanställa än det är genom att lägga köpa in tjänster utifrån.

Jag tror att man har tappat katalogiseringskompetensen, och att det är det man är rädd för.
Man  är  rädd  för  att,  man  har  uppdragsgivare  som  säger  att  man  ska  ägna  sin  tid  åt
läsfrämjande och att det är lättare för många bibliotek att få in i sin budget köp av tjänst, och
inte anställa personal. Det tror jag är en stor stötesten på många folkbibliotek.113

Libris  hör  till  forskningsbiblioteken  och  de  uppfattas  som  väldigt  olika
folkbiblioteken. De har andra målgrupper, andra uppdrag och dessutom är de i
allmänhet  mycket  större  enheter  med  andra  ekonomiska  resurser  än
folkbiblioteken.  De jobbar också på ett  annat  sätt  med sitt  material,  kataloger,
media och metadata. Folkbiblioteken och forskningsbiblioteken uppfattas ha olika
kulturer i stor utsträckning, och det medför också en tveksamhet inför Libris.

Jag tror, dels så är det den här historiska orsaken, att man har i många fall köpt bibliografisk
tjänst,  man  köper  poster  och  är  osäkra,  och  Libris  är  någonting  som  de  akademiska
biblioteken håller på med och att de är väsensskilda.114

Eftersom  Libris  har  utvecklats  för  forskningsbiblioteken  och  historiskt  aldrig
uppfattats riktigt som en angelägenhet för folkbiblioteken så finns det en skepsis
gentemot att Libris skulle motsvara de behov som folkbiblioteken har.

Vi har otillräcklig serieinformation på alla serier. Barn har  inte på något sätt möjlighet att
förstå.  Vi  har  inget  gränssnitt  och  den  är  inte  tillräckligt  bra  uppmärkt.  Vi  har  inte
högupplösta omslagsbilder och vi vet att har  du inte en omslagsbild på en bok och du ska
försöka presentera den för ett barn, du kan lika gärna strunta i att göra det.115

Och ska man då ge sig in i det igen så är det en stor grej, och det är dessutom så att Libris
har  inte samma modell och katalogiserar  inte allt,  till  exempel skönlitterära  ämnesord, på
samma sätt som BTJ, så där är det någonting annat man får.116

111Intervju med Camilla Lengborn [Lidingö stadsbibliotek].
112Intervju med Viktor Sarge [Regionbibliotek Halland].
113Intervju med Anna Berggren [KB].
114Intervju med Andreas Hedström Mace [Stockholms universitetsbibliotek].
115Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
116Intervju med Viktor Sarge [Regionbibliotek Halland].
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Hittills har  vi berört  de  svårigheter  som uppfattas  bland informanterna  för  en
övergång till Libris bland folkbiblioteken, men det  finns andra tänkbara sätt  att
skapa  en  gemensam katalog.  Ett  exempel är  en samsökningstjänst,  men sedan
bibliotek.se har  det  inte funnits en sådan på nationell nivå. En annan orsak  till
svårigheterna med detta som nämnts i bakgrunden, och som också tas upp av flera
av de intervjuade är att  ”[d]et  finns ju affärsmässiga och juridiska aspekter som
bromsar.”117 De bibliografiska posterna i Libris är fritt tillgängliga under CC0-licens,
men posterna i Burk är belagda med licenser som förhindrar att  de används hur
som helst.  Det  betyder  bland annat  att  de inte kan delas mellan biblioteken på
samma sätt som Libris-posterna.

BTJ har varit den stora leverantören av den typen av tjänster till folkbiblioteken, för det är ju
framför allt folkbiblioteken som har köpt BTJ:s tjänster, och det skulle de ju kunna fortsätta
att göra om posterna från BTJ var fria från början. För det är en väldigt viktig princip med
det metadata som finns i Libris-katalogen, det är att den är öppen och fri att använda, även
utanför de katalogiserande biblioteken.118

Det är alltså inte möjligt för bibliotek att köpa poster från Burk och föra in dem i
Libris. Om det ska kunna skapas någon typ av samsökningstjänst så krävs det ett
avtal som öppnar  upp så att  posterna i Burk blir tillgängliga att  använda i den
tjänsten.  KB  menar  att  Libris  är  den  nationella  samkatalogen  och  är  inte
intresserade, som det verkar, av att finansiera en sådan lösning.

Det är inget tekniskt problem, men det är ett affärsmodellsproblem, och det är det BTJ har
haft svårt att hantera under flera år. Jag antar att det finns en ekonomisk term för det här,
men det som en konkursförvaltare skulle se att här finns värdet i det, om företaget skulle gå i
konkurs,  är  att  de  sitter  på  Burk  som är  en  enorm  investering  i  metadata.  Och  då  det
jättesvårt  för  BTJ  att  säga  att  den  öppnar  vi  upp  och  släpper  fri,  för  det  är  företagets
kärnvärde.119

Hade KB velat fortsätta att utveckla bibliotek.se eller starta en liknande tjänst idag
så finns det ingenting som rent tekniskt hindrar det, men då måste de betala vad det
kostar  att  få tillgång till BTJ:s  poster.  Det  är  en fråga som BTJ och  KB har
förhandlat om i flera omgångar historiskt, och relationen mellan parterna har, som
framgår att bakgrunden, inte alltid varit god.

Och det  här  är  väl  lite,  kan  jag tycka,  en  positioneringsfråga,  en  rest  från  båda  parters
historia,  där  man,  å  ena  sidan  i  det  offentliga  Sverige,  läs  KB  här,  har  någon  slags
beröringsskräck för alla privata initiativ eller privata lösningar, där man positionerar sig helt
i en annan  del,  och där  historiskt  kanske att  BTJ har  positionerat  sig långt  ute på någon
kommersiell kant och inte velat diskutera.120

117Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
118Intervju med Anna Berggren [KB].
119Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
120Intervju med Mats Hernwall [BTJ].
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Det kan tänkas att  det finns lösningar där folkbiblioteken tar en annan väg, som
inte går via KB, för att skapa en nationell söktjänst för sina kataloger. En tänkbar
variant  är  ett  avtal  framförhandlat  genom SKL.  Ett  annat  är  den  modell som
Stockholms stadsbibliotek tog initiativ till genom Nationellt Digitalt Bibliotek, där
folkbiblioteken genom en förening skulle samfinansiera en sådan lösning.  Bara
framtiden kan utvisa vad om en sådan modell kommer att bli verklighet. När det
gäller  en sammanslagning eller samsökningstjänst  för  Libris och Burk  så är  de
flesta informanterna tveksamma till om det är en trolig utveckling:

Det kan ju bli problem där, eftersom Libris är  öppna data och Burk är  kommersiellt,  där
varje  katalogpost  kostar  pengar  och  det  är  väldigt  begränsat  vad  man  får  göra  med
katalogposterna och data i posterna. Så det skulle nog vara svårt att få till någonting, att få
alla parterna överens där, som läget ser ut idag i alla fall.121

Sammanfattningsvis råder det alltså stor enighet kring att det vore önskvärt med en
gemensam katalog  i någon  mening,  om inte  annat  en  gemensam söktjänst  för
landets bibliotek. De flesta ser Libris som det närmast liggande alternativet. Alla är
också  överens  om att  det  är  fullt  möjligt  att  se  till att  en  gemensam katalog
kommer till stånd. Det finns dock vissa hinder. För folkbibliotekens del innebär det
en stor omställning att gå över till Libris, som i sig kräver resurser, och det medför
även  ett  katalogiseringsansvar  för  vilket  folkbiblioteken  i  dagsläget  saknar
kompetens. En del folkbibliotek vill kunna fortsätta köpa in katalogiseringen från
BTJ även som Libris-bibliotek, men eftersom posterna i Burk är belagda med en
tre  månaders  karenstid  så  är  den  möjligheten  inte  öppen.  Vidare  råder  viss
tveksamhet om hur väl folkbiblioteken uppfattar att Libris passar deras behov, och
om alla ens vill vara med. En annan lösning för att  skapa en gemensam katalog
kunde vara någon typ av samsökningstjänst i stil med det nedlagda bibliotek.se.
Den möjligheten förutsätter dock att någon betalar för att kunna använda posterna
i Burk. KB förefaller inte vara intresserade, och det är svårt att se att någon annan
part skulle ta på sig det. Historiskt har också KB och BTJ haft svårt att  komma
överens i sådana frågor.

Vems är uppgiften?
En viktig frågeställning i intervjustudien var den om var ansvaret för att samordna
katalogerna ligger. Det konstaterades i bakgrunden att  det finns ett  uppdrag, där
regeringen uttryckt sin önskan om att en gemensam katalog ska realiseras. Som vi
sett  i det föregående avsnittet  så anser samtliga informanter att  det även är helt
möjligt att genomföra, och de flesta av dem pekar på ett samgående i Libris som
den  närmast  liggande  lösningen.  Vi  såg  att  de  även  hade  ganska  tydliga
uppfattningar  om vilka  problem som ligger  i  vägen  för  att  uppdraget  ska  bli

121Intervju med Viktor Sarge [Regionbibliotek Halland].
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verklighet.  I  det  följande  ska  vi  se  var  informanterna  anser  ansvaret  för
upprättandet av en gemensam katalog ligger.

KB erbjuder  biblioteken  Libris,  men  det  är  upp  till  biblioteken  själva  att
ansvara för övergången, även om KB kan ge stöd:

Vi har ju ett uppdrag att se till att möjligheten finns, sedan är det ju upp till varje bibliotek
att bestämma sig för och se, efter de behov eller möjligheter eller resurser man själv bedömer
att man har, att ta det avvägandet. Det är ju ingenting som vi på något sätt försöker tvinga in
bibliotek i, utan vi erbjuder möjligheten och ser till, för de bibliotek som bestämmer sig för
att gå med i Libris, att vi kan ge ett bra stöd, både i övergången och också det här att ju fler,
nu  tar  jag  många  folkbiblioteksexempel  bara  för  att  det  är  så  aktuellt,  men  där  har  ju
folkbiblioteken själva bildat nätverk för folkbibliotek inne i Libris,  så att  de som kommer
med och har sina erfarenheter hjälper dem som kommer efter.122

Flera av de andra informanterna ger samma bild, att  Libris tillhandahålls av KB,
men att det är upp till varje bibliotek att  göra valet och ansvara för övergången,
även om det finns visst stöd att få från KB:s sida.

Så jag tror att det går definitivt att göra, att få in alla folkbibliotek i Libris, men det kommer
att kräva arbete från folkbiblioteken. Så man kan inte vänta sig att KB, eller någon annan,
löser  det  här.  Men  är  man  beredd  som bibliotek  att  jobba för  det,  och  se  det  som ett
strategiskt val, så är det egentligen bara att titta på sina arbetsrutiner och skifta om, kanske
prioritera om kring att istället för att köpa vissa tjänster så får man anställa någon som gör
de här  tjänsterna,  eller titta på vad är  det man köper, och det måste varje bibliotek jobba
med.123

Många menar dock att  KB inte har fått  mandatet  och resurserna för att  kunna
ansvara för en allmän övergång till Libris och att det är en sak som skulle behöva
beslutas på en politisk nivå.

Egentligen tycker jag att till stora delar är det en politisk fråga, om man från samhället vill
ha ett effektivt utnyttjande av offentliga medel. Att man ser till att, istället för att betala för
att man kattar  grejer både hos Libris och BTJ, till  exempel, så hittar  man en lösning där
man betalar för det en gång. Och då får man från politiskt håll peka med hela handen, hur
man vill ha det, att antingen så jobbar vi med Libris, eller så jobbar vi med BTJ, eller på
något  annat  sätt.  Sedan  kan  man  rent  pragmatiskt  tycka att  KB och länsbiblioteken  kan
hjälpa till att finnas med som en part med kunskap och resurser att göra en övergång lättare.
Så jag tycker att, ja, det är klart att kommunbiblioteken, till exempel, har ett ansvar för vad
de gör, men jag tycker också att de behöver hjälp och stöd.124

Även om flera av informanterna pekar på att KB skulle behöva större resurser om
Libris som nationell katalog  ska  bli en faktisk realitet,  så  beskrivs även andra
problem  som  står  i  vägen  för  en  sådan  utveckling.  Kommunerna  har  ett
långtgående självstyre, och folkbiblioteken hör till den kommunala verksamheten.

122Intervju med Anna Berggren [KB].
123Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
124Intervju med Viktor Sarge [Regionbibliotek Halland].
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Det är kanske tveksamt om det är politiskt möjligt att  detaljstyra kommunernas
biblioteksverksamhet på det sättet.  I  praktiken så består KB:s ansvar alltså i att
presentera Libris för folkbiblioteken och framhålla fördelarna med att delta.

Det  måste  ju  vara  KB som har  ansvar  för,  eftersom det  är  de  som står  bakom Libris-
katalogen och också har det här samordnande ansvaret för alla bibliotek. Så då ligger det lite
på dem att nå ut till alla bibliotek med vad vinsterna är med att gå med i Libris. För jag tror
inte att det är uppenbart för alla bibliotek.125

Från folkbibliotekens håll ser man gärna att KB:s ansvar skulle sträcka sig längre
än så. Det behövs inte bara en nationell infrastruktur, utan folkbiblioteken behöver
samordnas när det gäller själva katalogiseringsarbetet om det ska vara möjligt att få
till stånd poster med ett innehåll som möter folkbibliotekens behov.

Man funderar på hur man ska kunna hämta informationen på olika sätt, olika XML-format,
men samtidigt  tror jag man missar att datan  i grunden är någonting som man behöver ta
ansvar för, och det är inte min uppfattning att KB är riktigt intresserade av det. Man säger
att det finns regelverk, jobbet får ni göra, man är inte villig att stödja det eller samordna det,
utan det är mer att vi är en strukturerad soptunna där man kan märka upp data, men det är
ni som får göra det jobbet, och gör ni fel så är det ert fel, för ni har inte använt guidelinesen
på rätt sätt. Och jag tror att man behöver utveckla en katalog betydligt mer för att den ska
fylla sin roll idag.126

Det råder alltså lite delade meningar om var ansvaret för samordningen ligger och
hur långt det borde sträcka sig. Alla är dock eniga om att  det är ett  ansvar som
ligger på både KB och på de lokala biblioteken. Regionbibliotekens roll finns det
olika uppfattningar om. Det är viktigt att de stödjer folkbiblioteken i det som dessa
tar  på  sig att  göra,  men samtidigt  så  verkar  det  hänga lite på  vad ett  särskilt
regionbibliotek  har  valt  att  intressera  sig  för.  Vissa  jobbar  väldigt  aktivt  med
digitala frågor  och andra har en annan agenda.  De kan dock vara ett  stöd  för
folkbiblioteken i en övergång till Libris.

Så där tycker jag absolut att egentligen, de lokala biblioteken har ett ansvar, de regionala har
ett ännu tydligare ansvar och sen har  det nationella,  alltså Libris/KB, ett stort ansvar. De
måste ju vara drivande, och det är  de ju på sätt och vis, men de har  inte fått jättemycket
medel eller mandat att göra det, utan det är mer, ok, vi har öppnat upp Libris och bjuder in
folkbiblioteken, men sen då?127

Det  finns  tydligen  ingen  som  har  det  uttryckliga  uppdraget  att  driva  på
folkbibliotekens  övergång  till  Libris,  och  då  blir  det  väldigt  beroende  av
inställningen hos det lokala biblioteket. Det kan vara rent personberoende, hänga

125Intervju med Camilla Lengborn [Lidingö stadsbibliotek].
126Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
127Intervju med Andreas Hedström Mace [Stockholms universitetsbibliotek].
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på vad nyckelpersoner i den kommunala organisationen ser som prioriterat, eller i
alla  fall  variera  avsevärt  beroende  hur  hög  motivationsnivån  är  i  olika
biblioteksorganisationer.

Av informanternas svar att döma så förefaller det alltså som att det är svårt för
KB att göra mer än att erbjuda biblioteken att gå med i Libris så länge KB inte har
ett  tydligare  mandat  från politiskt  håll,  eller  åtminstone  större  resurser  för  att
arbeta  med frågan.  Det  andra  alternativet  är  att  folkbiblioteken tar  på  sig det
ansvaret själva. Det enda KB kan göra i det fallet är att framhålla fördelarna med
en övergång till Libris.

Fri data
Den stora fördelen som brukar framhållas med Libris från KB:s sida är att all data i
Libris är  öppen,  dvs.  att  den är  CC0-licensierad.  Hur  viktigt  är  det  då,  anser
informanterna, att katalogen består av fri data? En del av informanterna anser att
det är mycket viktigt:

I någon mening tror jag att det är avgörande om biblioteken själva äger datat, eller framför
allt har möjlighet att göra vad man behöver göra med det, att inte systemleverantörerna äger
datat. Där tror jag att det är fullständigt avgörande.128

Ja, det tycker jag definitivt. Datat och systemen är ju egentligen basen i verksamheten,
och utan att ha kontroll över dem så har man inte heller kontroll över sin verksamhet den
dag det är skarpt läge.129

Jag tror  att  det är  jätteviktigt  om de är  fritt  tillgängliga,  för det är  svårt  att  samarbeta
kring såna saker om de inte är fritt tillgängliga.130

Här är alltså uppfattningen att det är avgörande att datat är öppet, eller i alla fall
inte ägs av någon annan, för att kunna ha kontroll över sin egen verksamhet och att
kunna samarbeta. Det finns dock andra synsätt i frågan:

Det  är  kanske  inte  det  viktigaste.  Det  är  ganska  viktigt,  men  om man  får  helt  färdiga
produkter som skulle vara så som alla bibliotek vill ha, då behöver man egentligen inte det.
Om redan får tillgång till den datan genom de här tjänsterna och de tjänsterna är utformade
på rätt sätt, och man har rätt att visa upp dem i alla sammanhang som man tycker är viktigt,
om det ingår i priset så kanske det är det viktigaste, att man får till det här snarare än att det
är öppna data, och kanske tar längre tid att få fram. 131

Vikten av öppna data måste alltså vägas mot hur väl systemet fungerar och vad det
kostar.

Det är förmodligen rätt så viktigt. Dels för att kunna samarbeta kring det, jag menar, man
måste bry sig om kostnadsaspekten av metadata.  Och sedan vem det är som styr över det,
bestämmer  över förändringar,  bestämmer  över struktur  och  standard  och så.  Och  för att
undvika problem framöver. Man kanske vill flytta till en annan instans, göra andra saker av
det. [---]  Så, visst, det är förmodligen en jätteviktig aspekt, vem som äger det. Jag tror att

128Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
129Intervju med Viktor Sarge [Regionbibliotek Halland].
130Intervju med Andreas Hedström Mace [Stockholms universitetsbibliotek].
131Intervju med Camilla Lengborn [Lidingö stadsbibliotek].
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det finns en medvetenhet om att man vill äga och kontrollera det i större utsträckning idag,
men det kostar ju pengar om man ska ha med sig det gamla. 132

Det är värt att notera att de två senaste citaten är från de informanter som arbetar
på folkbibliotek. Även om det inte går att dra några mer långtgående slutsatser från
ett  så  begränsat  urval av tillfrågade så  pekar  svaren ändå i en tydlig riktning,
nämligen att  de Libris-anslutna biblioteken betonar vikten av att  använda öppna
data  för  att  kunna  samarbeta  och  för  att  vara  oberoende  av  leverantörerna.
Folkbiblioteken, som använder Burk, ser det som en aspekt att ta i beaktande, men
betonar att  den även måste värderas i en helhet där hänsyn också måste tas till i
vilken utsträckning man kan göra vad man vill med datat samt kostnaden.

KB har ett lite annat perspektiv på frågan:

För varje enskilt bibliotek kanske det inte är jätteviktigt att posterna är fria, men däremot för
oss som en nationell databas så är det viktigt att posterna är fria, därför att det betyder att det
finns andra aktörer utanför vår biblioteksvärld, som kanske inte alls är biblioteksanknutna
på något vis, som kan bygga tjänster på det data som finns där. Och det betyder ju att det
data  som  biblioteken  producerar  faktiskt  kan  användas  och  utgöra  ett  mervärde  någon
annanstans.  Man  vill  ju  att  det  ska  användas,  att  det  på  något  sätt  ska  komma  till
användning, så på det sättet så är det viktigt.133

Fokus är alltså snarast möjligheten att  kunna bygga tjänster på Libris-datat  som
helhet. Det kan kanske uppfattas som lite överraskande att  det  självklara svaret
från KB inte är inbegriper de fördelar som framhålls av informanterna från Libris-
bibliotek,  lättare  samarbete,  enklare  att  migrera  mellan  system,  mindre
leverantörsberoende. Dessa fördelar borde trots allt gälla även de folkbibliotek som
KB har i uppdrag att samordna i en nationell katalog.

Samordning av katalogisering
En  stor  skillnad  mellan  Libris  och  Burk  är  hur  katalogiseringen  sköts.
Katalogiseringen i Libris sköts  av alla de ingående biblioteken, medan BTJ har
ansvaret för katalogiseringen i Burk. Båda modellerna innebär en samordning av
katalogiseringen,  men  på  olika  sätt.  En  övergång  till  Libris  skulle  för
folkbibliotekens del innebära att de måste börja sköta katalogiseringen själva. Som
berörts  i  avsnittet  Stötestenar  så  uppfattas  detta  som  ett  problem  för
folkbiblioteken:

Och jag kan väl personligen, och väldigt många bibliotek som jag har pratat med och haft en
diskussion med, anse att  det inte är  den effektivaste lösningen att  flytta ut det arbetet till
back office på biblioteken, som då ska återuppbygga katalogiseringsavdelningar och försöka
koordinera  det  här  på  nationell  nivå,  och  försöka  få  en  hastighet  så  att  vi  inte
dubbelarbetar.134

132Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
133Intervju med Anna Berggren [KB].
134Intervju med Mats Hernwall [BTJ].
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BTJ skulle inte  kunna göra  katalogiseringsarbetet  i Libris, eftersom de  släpper
posterna fria först efter en karenstid på tre månader:

All  den  metadata,  i  princip  allt,  inte  riktigt  allt,  men i  princip  all  metadata  som finns  i
Libris-katalogen är CC0-licensierad, och det är en viktig princip för oss att den är det. Och
det är  också en viktig princip att  den ska finnas tillgänglig  för alla,  för när  man  började
jobba med Libris, så var det ett sätt att effektivisera och rationalisera arbetet, det vill säga, en
post katalogiseras bara en gång. Och då måste ju den posten med en gång, omedelbart, vara
tillgänglig för de andra i det katalogiserande kollektivet. Du har pratat med BTJ och de har
nu en ny affärsmodell som ändå handlar  om att de ska kunna sälja poster till folkbibliotek,
men de har en hold back-tid på de här posterna på tre månader, och det stora problemet med
det är ju att om folkbiblioteken köper den typen av tjänster, med en hold back-tid, så gagnar
ju inte det det övriga kollektivet, för det är inte särskilt många bibliotek som är intresserade
av tre månader gamla poster, plus att de allra  flesta posterna då, efter tre månader, redan
finns i basen, för någon annan har  gjort jobbet. Så rationaliseringsprincipen försvinner på
det sättet.135

Om det  inte var för karenstiden så skulle det  dock inte finnas något  hinder för
folkbiblioteken att fortsätta köpa posterna, även efter en övergång till Libris:

Men rent principiellt så finns det inte något som helst hinder för att köpa en tjänst och låta
någon annan katalogisera i Libris, men det är varje individuellt bibliotek som har ansvar för
att posten finns tillgänglig, på en gång.136

Det är också en möjlighet som flera av informanterna ser:

Det kanske är något som skulle behövas i Libris, konsulter som jobbar med att, samma som
BTJ egentligen  gör  idag,  man  skapar  poster  och  katalogiserar,  bara  att  man  gör  det  på
beställning, men att de sen, när de väl är gjorda, är fria och öppna och tillgängliga. 137

Den brännande frågan är då huruvida det skulle gå att hitta en prissättningsmodell
som skulle kunna vara hållbar för både biblioteken och för en leverantör. Det är
rimligt  att  anta  att  posterna  skulle  bli  dyrare,  eftersom  BTJ  inte  skulle  ha
möjligheten att  ta betalt av flera bibliotek för samma post.  Å andra sidan skulle
biblioteken bara betala för den en gång. Den närliggande slutsatsen är att det skulle
krävas någon typ av samfinansiering.

Och de diskussioner som SSB, vad jag vet, har  haft med KB kring att gå in och använda
Libris  fullt  ut  blir  ju  problematiserad  av  det  affärsupplägget  som  finns  också,  där  vi
successivt har gjort oss av med alla katalogisatörer, så vi kan inte katalogisera allting själva
och vi tänker  inte betala katalogisering  för alla  bibliotek i Sverige,  utan  man måste hitta
något sätt att göra det här gemensamt. Vi vill ha en leverantör som vi betalar, som sköter
katalogiseringen, men vi vill också betala vår del av det. Det må vara baserat på storlek eller
invånarantal, eller någonting, men vi kan ju inte betala för alla. 138

135Intervju med Anna Berggren [KB].
136Intervju med Anna Berggren [KB].
137Intervju med Andreas Hedström Mace [Stockholms universitetsbibliotek].
138Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
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Även informanten från BTJ tänker sig att en lösning i samma linje:

Självklart. Jag tycker att det är det vi borde jobba mot, och det jobbar jag mot, det är ju på
något sätt en solidarisk finansiering av det. Ju fler som vill göra det, om vi säger att vi hade
hela landet, alla kommuner, så hittar vi bara ett acceptabelt pris för att få det utfört, vad det
nu är, vilket inte borde vara så svårt, det borde gå att räkna på ganska enkelt, och så fördela
det enligt folkmängd eller någonting annat. Då har vi ju det på plats, och sedan när det är
gjort en gång, så ser vi ju det på BTJ, har vi gjort arbetet, sedan har man ju betalt för det,
sedan kan det ju vara tillgängligt för alla direkt istället, så kan vi stänga den diskussionen
sedan och så kan vi jobba med att utveckla biblioteken istället.139

Det återstår att se om någon samfinansiering av katalogiseringstjänster enligt denna
modell blir verklighet.  Om tillräckligt många folkbibliotek går in i Libris, så är
risken att det till slut blir så pass få bibliotek kvar att kostnaden blir för stor för var
och  en  av  dem.  En  större  övergång  till  Libris  skulle  också  medföra  att  fler
folkbibliotek katalogiserar där, så att katalogiseringsarbetet för varje nytillkommet
bibliotek  minskar  allt  mer.  I  alla  fall  för  de  mindre  folkbiblioteken  kanske
katalogiseringsarbetet inte skulle behöva bli alltför betungande:

Däremot så är man ju lite rädd för att behöva börja katalogisera, men det jag har sett är att
folk inte behöver katalogisera nästan alls, utan det gör de större biblioteken innan  de små
biblioteken hinner.140

Det betyder att de större biblioteken, som Stockholms stadsbibliotek, skulle få göra
mycket av katalogiseringen åt  de mindre biblioteken, precis som de befarar. Det
finns  dock  redan  större  bibliotek  Libris-anslutna,  Malmö  och  Göteborg.  Den
brännande frågan är om de investeringar de har gjort i katalogiseringspersonal vägs
upp  av  andra  vinster.  Det  är  tyvärr  svårt  att  bedöma  inom ramen  för  denna
undersökning.

Frågan om samkatalogisering anknyter även till den tidigare diskussionen om
en gemensam samkatalog. Frågan var hur en sådan ska finansieras, och vem som
ska agera motpart i ett avtal med BTJ om nyttjandet av deras poster. När det gäller
själva  katalogiseringen  så  finns  det  dock  en  motpart  redan  idag,  alla  de
folkbibliotek som använder bibliografisk service. Om det skulle kunna bli aktuellt
med en  modell där  dessa  bibliotek  fick sin katalogisering gjord  av  BTJ,  men
posterna blev fria och lades in i Libris direkt, så skulle det behövas ett centralt avtal
där biblioteken delade på kostnaden. Frågan är då vad som skulle hindra enskilda
bibliotek att lämna avtalet och helt enkelt hämta dessa Libris-poster gratis. Det är
svårt att se hur en sådan modell skulle kunna fungera om inte staten finansierade

139Intervju med Mats Hernwall [BTJ].
140Intervju med Viktor Sarge [Regionbibliotek Halland].
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inköpet av posterna åt kommunerna. Med tanke på hur lite intresse KB visat de
senare  åren  för  en  samsökningstjänst  för  Burk  och  Libris,  så  förefaller  det
osannolikt att de skulle ge sig in en sådan modell. Med tanke på de ansträngningar
som gjorts av en del folkbibliotek de senare åren för att gå med i Libris, så vore det
också förvånande om KB bytte fot i frågan inom snar framtid.

Prioritering
Som har konstaterats ovan så är en mer allmän samling i Libris det alternativ som
föresvävar de flesta bibliotek när det  gäller samordning av kataloger. Det  finns
dock inget som tvingar bibliotek att ansluta sig till Libris. Det hänger alltså mer på
vad biblioteken själva vill. Frågan är hur pass högt  prioriterad samordningen av
katalogdata är på biblioteken.

Det finns en tydligt uttalad önskan från folkbibliotekens sida att  det  ska bli
större samordning kring katalogdata, vilket lyfts fram för KB i samband med deras
nya uppdrag som nationellt samordnande myndighet för biblioteken:

Ja, det är ett prioriterat område, och det är som jag sa inledningsvis, för folkbiblioteken, när
man gjorde den här rundturen, KB, då var det det man lyfte fram. 141

Den rundtur som omtalas är alltså när KB informerade sig om vilka behov som
folkbiblioteken såg som viktigast i samband med att KB fick sitt utökade uppdrag
och  blev  en  samlande  myndighet  för  landets  samtliga  bibliotek  2011.  I  den
praktiska verksamheten ute på biblioteken är det dock inte en särskilt prioriterad
fråga. Särskilt när det gäller folkbibliotek så är det snarare de praktiska problem
som dyker upp i den dagliga verksamheten som står i fokus, och frågan om att
samordna  sina  katalogdata  med  andra  bibliotek  är  inget  som  ligger  högt  på
agendan. Den bilden bekräftas av de informanter som arbetar på folkbibliotek:

Det beror säkert på vilken bibliotekstyp man tillhör, men som folkbibliotek så känns det idag
inte jätteviktigt. Då är det andra faktorer som styr mer vad valet faller på, vilka behov vi har,
snarare än att det är samordnat med andra. För just i katalogsammanhang så har vi inte så
mycket samarbete utanför den egna kommunen.142

Jag tycker att den drivs lite sporadiskt. Av olika skäl.  [---] Det är så många olika skäl,
men jag tycker inte att det egentligen är jättehögt på agendan. Då skulle det nog ha hänt. 143

Det är en uppfattning som delas av de andra informanterna också:

Jag tror att man tycker att det egentligen inte tillhör kärnan i verksamheten, utan de flesta
folkbibliotekschefer  är  mer  upptagna  med,  ok, hur  erbjuder vi en bra  verksamhet  ut  mot
allmänheten  den här  veckan,  och vad gör vi nästa år, medan den typen av lite ”nördiga”
frågor, inom citationstecken, är naturligtvis intressanta  också, men det är  mindre tydligt  i
den dagliga verksamheten vad man vinner på att byta till Libris.144

141Intervju med Krister Hansson [Regionbibliotek Stockholm].
142Intervju med Camilla Lengborn [Lidingö stadsbibliotek].
143Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
144Intervju med Viktor Sarge [Regionbibliotek Halland].
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Många  folkbibliotek  hur  ju,  som  sagt,  gjort  sig  av  med  den  kompetensen  och  där
prioriteras det inte lika högt, och där har man också ett annat krav från sina uppdragsgivare,
att man inte ska prioritera det så högt.145

Inte tillräckligt högt prioriterad. Sen tror jag det beror på var man är. Det är nog väldigt
många som, i teorin, gärna skulle samordna, samarbeta mer, men i praktiken så måste man i
första hand lösa sina egna problem och då tar samordningsdiskussionen så lång tid och är så
svår så då löser man ofta sina egna problem.146

Det  verkar  alltså  som  att  folkbiblioteken  å  ena  sidan  gärna  ser  en  nationell
gemensam katalog,  men å andra sidan tycker  att  de har andra,  mer angelägna,
uppgifter att  jobba med i det  dagliga arbetet.  Det återknyter också till vad som
sagts ovan om ansvarsfördelningen för samordningen, där folkbiblioteken efterlyser
ett mer långtgående ansvar från KB.

System och ägande

Frågor  om  katalogdata  hänger  samman  med  frågor  om  system.  Många  av
informanterna ser stora fördelar med öppna data, och då inställer sig frågan om det
upplevs som lika viktigt  med öppen källkod i programvaran. Särskilt aktuell är
frågan med tanke på det intresse för bibliotekssystem med öppen källkod som visat
sig de senaste åren, speciellt när det gäller open source-bibliotekssystemet Koha.
En annan aspekt är att all data inte nödvändigtvis kan hanteras av all programvara.
Det finns alltså en risk för beroendeförhållanden, där en viss programvara kräver en
viss typ av data, eller tvärtom. Frågan är alltså om det är viktigt att biblioteken har
kontroll och äger sina system. De flesta av informanterna tycker inte att  det  är
speciellt viktigt:

Jag tror inte att man kan säga så generellt, faktiskt. Det måste handla om vilka resurser som
finns på biblioteket. [...] Det finns ju jättebra bibliotekssystem och det passar ju säkert en del
bibliotek alldeles utmärkt och det är ju jättestora,  komplexa, system. Jag tror definitivt att
det kan finnas poäng för många bibliotek att köpa sina system från systemleverantör, som
också har affärsmodellen, naturligtvis, som bygger på att de kan utveckla saker, har råd att
göra det.147

System tycker inte jag har egentligen så stor betydelse. Det handlar mer om hur systemen
är utformade och vad man betalar.148

Det är snarare svårigheten att få den utveckling man vill från sina leverantörer som
uppfattas som problematiskt.

Men  däremot  så  är  det  ju  också  så  att  den  utveckling  man  behöver  kanske  inte  blir
prioriterad  av  systemleverantören,  därför  att  den  kanske  är  väldigt  specifik,  eller  är  för
kostsam och då kan det ju vara så att man blir tvungen att  anpassa sina arbetsflöden och

145Intervju med Anna Berggren [KB].
146Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
147Intervju med Anna Berggren [KB].
148Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
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rutiner  efter  ett  system,  istället  för  att  ha  ett  system  som  stödjer  de  arbetsrutiner  och
processer man har.149

Biblioteken upplever  att  leverantörerna är  så  få att  det  är  en monopolliknande
situation på  marknaden för  bibliotekssystem, och att  de därför  inte  behöver  ta
bibliotekens synpunkter i beaktande.

Problemet där är att, dels att de i princip har monopol på marknaden, och att de har väl inte
varit  så bra på att  ta in  användarbehov. Det är  knappt  så att  bibliotekens önskemål  eller
synpunkter  tas  tillvara,  känner  man  ibland,  och  ännu  mindre   fokus  på  själva
biblioteksanvändarna, som är det viktiga i sammanhanget. 150

I synnerhet mindre bibliotek, som varken kan bekosta utveckling själva eller har de
ekonomiska musklerna att påverka leverantörerna, får helt enkelt nöja sig med vad
de får. I praktiken betyder det att biblioteken får anpassa sina arbetssätt efter hur
systemen fungerar, snarare än tvärtom.

Det hänvisas ibland till proprietära system, att man velat ha någon viss utveckling och de
säger,  tyvärr,  ni  ligger  under  100.000,  då får  ni  ingen  utveckling.  Ni  betalar  för lite för
systemet för att vi ska bry oss om er.151

I  praktiken är  det  heller inte möjligt för  biblioteken att  utveckla system själva,
eftersom det saknas resurser för det, speciellt bland folkbiblioteken.

Men där tror jag också att det finns ett betydande underskott på möjligheter att styra över sin
tekniska  infrastruktur,  därför  att  biblioteken  är  ofta  så  pass  långt  ifrån  det  konkreta
utvecklandet av tjänsterna, att det är ganska små saker man gör. [---] Jag skulle vilja säga att
de akademiska biblioteken är ofta betydligt bättre rustade, därför att när jag kommer ut och
pratar med dem så kan de ställa detaljerade frågor om varför vissa fält är kodade som de är i
Kohas databas och de är vana att köpa en produkt och sedan bygga någonting ovanpå det,
medan folkbiblioteken i betydligt större omfattning köper det som finns och använder det så
som det redan ser ut.152

Folkbiblioteken  har  alltså  i  större  utsträckning  lagt  över  utveckling  av  sina
bibliotekssystem på  externa  leverantörer,  men  även  inom kommunerna  är  IT-
arbetet utlagt på andra enheter.

[…] är det någonting man inte har på biblioteken idag så är det teknikkompetens. Faktiskt
så är det ju så, för den har man ju skalat bort. Den har ju ofta gått in i kommunernas, först
har  den  väl  gått  in  i  kulturförvaltningarnas  IT-avdelningar  och  vidare  sedan  upp  i
kommunerna, den samordningen.153

149Intervju med Anna Berggren [KB].
150Intervju med Camilla Lengborn [Lidingö stadsbibliotek].
151Intervju med Andreas Hedström Mace [Stockholms universitetsbibliotek].
152Intervju med Viktor Sarge [Regionbibliotek Halland].
153Intervju med Mats Hernwall [BTJ].
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De större folkbiblioteken som har ambitionen att driva en egen utveckling kan få
problem med att de saknar inflytande över sin egen tekniska infrastruktur:

Och idag så är det stora problem i många kommuner, så är det i Stockholm också. Vi har
inte rätt att drifta öppen källkod. Det är fortfarande väldigt tydliga direktiv att allt ska vara
Microsoft-standardiserat och gör man inte efter vissa regelverk och böcker så blir det enormt
mycket problem.154

Där  kan  det  istället  vara  viktigt  att  samordna  sig  i  sina  krav  gentemot
leverantörerna:

Jag tror snarare att det viktiga är att samordna biblioteken i kravställan, att trycka på vilka
behov biblioteken har och att få företagen att faktiskt utveckla sådana tjänster. Biblioteken är
ju inte experter på systemutveckling, det finns andra som är mycket bättre på det. Så det är
väl  bra om andra,  som är  experter  på det,  kan  göra  det,  så kan  vi vara  experter  på vad
biblioteken behöver.155

Bilden är alltså lite motsägelsefull: Å ena sidan anses det inte så viktigt att äga sina
system, utan helst  vill biblioteken köpa någonting som fungerar. Å andra sidan
finns ett utbrett missnöje med att leverantörerna inte tillgodoser bibliotekens krav.
Det borde gå att mer samfällt ställa kraven för att öka pressen på leverantörerna.
Eftersom det handlar om en monopolliknande marknad så är dock frågan om det
verkligen skulle ha någon större effekt.

Koha
Det alternativ som finns till att köpa ett proprietärt system från en leverantör är att
använda sig av ett open source-system. De senaste åren har svenska bibliotek visat
intresse för framför allt Koha. Det är ett  system som utvecklades i Nya Zeeland
1999.  Eftersom källkoden är  tillgänglig för alla har systemet spridits till många
bibliotek över hela världen och utvecklas av en stor  internationell community. I
Sverige  används  systemet  av  bland annat  Stockholms universitetsbibliotek  och
Luleå tekniska högskola. Bland folkbiblioteken var Hylte kommun först att  börja
använda systemet som pilotbibliotek för projektet  Koha – billigare, bättre och en
fri  infrastruktur för svenska bibliotek  som drevs av Region Halland 2012-2015
med stöd från KB. Biblioteket i Mölndal har skrivit en rapport  om deras Koha-
projekt  som på  ett  förtjänstfullt  sätt  ger  en  historisk  bakgrund  till  Koha  och
diskuterar praktiska för- och nackdelar för ett svenskt folkbibliotek som avser att
använda systemet.156 Frågan är hur pass intressant biblioteken egentligen tycker att
systemet är, och för vilka typer av bibliotek. Informanterna har genomgående en
positiv syn Koha:

154Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
155Intervju med Camilla Lengborn [Lidingö stadsbibliotek].
156Andréason, K. & Hellström, Ö. (2016).
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Det tror jag skulle vara jättebra. Det hänger ju ihop med det här. På sikt, att äga ansvaret,
det är mycket det jag, personligen har drivit och tycker är viktigt, att man tar det på allvar.157

En av informanterna framhåller även att det är lättare att migrera sin data från ett
system med öppen källkod:

Om du vill byta och ha ett annat system, att du inte behöver be en leverantör om att få en
dump av din databas för 20.000 för en timmes jobb, som det tar, ungefär, att ta en sådan
dump, utan du kan gå in och göra det själv eller be någon leverantör att göra det, och även
om du fortsätter använda samma system, så kan du byta leverantör om du är missnöjd, för
att det finns andra, om du inte driftar det själv.158

När det gäller vilka bibliotek som skulle ha mest nytta av Koha går meningarna
isär, men de flesta av informanterna pekar på små bibliotek som den grupp som
skulle ha mest nytta av Koha.

Det jag tror, när vi har diskuterat vilka som skulle ha mest nytta av Koha, är dels de små,
som inte har möjlighet till egen utveckling, och även om de köper från en leverantör, de är
så små så de får ingen utveckling av det de vill ha.159

De vore dock även intressant för de större biblioteken, eftersom de skulle kunna
spara mycket pengar på att använda ett open source-system. De resurserna skulle
kunna användas till någonting annat, exempelvis att utveckla systemet för att bättre
möta bibliotekens behov. Den utvecklingen skulle även komma mindre bibliotek till
godo.

Jag tror alla, egentligen. Det är klart att för ett riktigt småskaligt bibliotek så är det enklare
att  slänga  in  Koha,  men  i  grund  och  botten  så  är  det  ju  så  att  ska  du  möta  just  dina
användares behov, så krävs det ju ändå jobb inom alla delar för att det ska bli bra. Men de
som har ett större behov av att driva på utvecklingen och där systemen också är kritiska och
där det idag kostar mycket, skulle kanske ha större skäl till en början.160

Även om de mindre biblioteken kanske skulle ha störst nytta av Koha, så är det
också  de  som har  minst  resurser  att  genomföra  förändringar,  och  som skulle
behöva mest stöd för att kunna genomföra en sådan övergång.

Egentligen tror jag att folkbiblioteken skulle ha väldigt mycket mer att vinna på det, men det
är  möjligen  också en svårare förändring,  av samma skäl  som hela Libris-diskussionen  är
svår för flera folkbibliotek, för att man upplever att man inte har den kompetensen. Sedan
tror jag att, Halmstad har ju den kompetensen nu. Det är ju inte alls omöjligt att skaffa sig
den, och det kräver inte, du behöver inte ha en heltidsanställd systemvetare på biblioteket för
att kunna jobba med Koha, men det är en annan struktur som behöver byggas upp. Och jag
tror att folkbiblioteken skulle vinna mer på det.161

157Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
158Intervju med Andreas Hedström Mace [Stockholms universitetsbibliotek].
159Intervju med Andreas Hedström Mace [Stockholms universitetsbibliotek].
160Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
161Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
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Även om folkbiblioteken skulle större nytta av Koha, så är forskningsbiblioteken
mer vana att arbeta med implementeringar av system och att anpassa och skapa en
helhet av olika system. Folkbiblioteken efterfrågar integrerade system där de har
alla funktioner de behöver klara, eftersom de upplever att de saknar resurser för att
själva skräddarsy systemen. Därför kan Koha uppfattas som något som framför allt
är intressant för forskningsbiblioteken:

Där  tror  jag att  det  är  mer  intressant.  Och  i  en  större  verksamhet  så  är  det  också  mer
uppdelat. Man kanske har cirkulation, den delen av verksamheten kanske jobbar mer för sig,
och då funkar det att ha ett system för det och kanske ett annat system för fjärrlån och för
inköp. Så jag tror att det är enklare för högskolebibliotek. Det är väl lite det man ser också,
att där det sker utveckling, det är också på de områden som kanske är mer intressanta för
högskolebibliotek än för folkbibliotek, för folkbiblioteken har inte de resurserna, varken i tid
eller  kompetens,  att  faktiskt  grotta  ner  sig i det här  och driva på och vilja få fram, eller
viljan finns, men att kunna jobba med att få fram nya produkter och tjänster.162

Om det fanns företag i Sverige som arbetade med att installera och drifta Koha, så
skulle det vara en stor fördel för de folkbibliotek som är intresserade av systemet.

Man skulle kunna tänka sig andra utvecklingar också, men jag tror att det skulle finnas en
bra marknad för någon som skulle vilja etablera sig som Koha-konsult i Sverige och sälja
tjänster kring Koha på konsultbasis.163

Det som framför allt kanske har  saknats också är någon form av svensk leverantör som
man lätt kan vända sig till.164

Libris som lokalt system
Ett tänkbart alternativ, som utretts i ett par olika omgångar,165 är om Libris skulle
kunna utvecklas till att  fungera även som ett  lokalt system. Informanterna menar
genomgående att  det  skulle vara ett  mycket  stort  projekt  som skulle kräva att
ansenliga resurser avdelades.

Jag tänker mig egentligen att det skulle behövas att Libris gjorde ett cirkulationssystem som
är kopplat till Libris som man skulle kunna ha lokalt, som är välintegrerat med det så att det
verkligen skulle kunna fungera som en lokal katalog, men, som sagt, då skulle de behöva
mycket resurser och medel, och tillit framför allt, att de skulle kunna ta hand om den. 166

Om man tar det på allvar, men man ska nog ha respekt för uppgiften. [ ---] Men det skulle
ju kunna vara jättespännande, för det kostar ju mycket pengar idag för folkbiblioteken med
bibliotekssystem.167

Libris som lokalt system tror jag, som jag minns, åtminstone den sista utredningen som
gjordes av Mats Lindqvist på KB typ 2006, 2007, så tror jag att den föll på att han skulle
göra en kostnadsberäkning.  Vad skulle det kosta att både ta fram det här  och att få det att
funka? [---] Det skulle kosta för mycket.168

162Intervju med Camilla Lengborn [Lidingö stadsbibliotek].
163Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
164Intervju med Andreas Hedström Mace [Stockholms universitetsbibliotek].
165Den senare av utredningarna,  som båda skrevs av Mats Lindquist  på KB, refereras till  i bakgrunden, i
avsnittet om Libris: Lindquist, M. (2007).
166Intervju med Andreas Hedström Mace [Stockholms universitetsbibliotek].
167Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
168Intervju  med  Anders  Söderbäck  [Stockholms  universitetsbibliotek]. Mats  Lindquists  utredningar  kom
mycket riktigt 2006 respektive 2007.
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Jag tror att det är ganska lång väg kvar innan det blir någonting användbart av det. För
ofta så behöver man mer än de här grundläggande cirkulationsfunktionerna. [---] Men det är
en tilltalande tanke, att vi skulle ha ett fritt system som är utvecklat inom det offentliga, som
verkligen har fokus på biblioteken.169

Från KB:s sida finns inga sådana planer. Det vore mer realistiskt att tänka sig att
Koha utvecklas så att det blir mer integrerat med Libris.

Ja,  alltså,  man  kan  ju  använda  Libris  som  lokal  opac.  Däremot  så  finns  det  ju  ingen
cirkulation  i  Libris.  Det  är  ju  någonting  som har  varit  på  tapeten  flera  gånger.  Det  är
ingenting  som finns  inplanerat.  Det  är  inte  heller  någonting  som är  tekniskt  omöjligt,  i
synnerhet inte när  vi rullar  ut full funktionalitet i Libris XL. Men det är ingenting som är
planerat.  […] Det skulle kanske vara önskvärt om biblioteken har  det behovet och KB har
den  kapaciteten.  Jag  är  inte  säker  på  det.  […]  Det  [Koha]  är  det  definitivt,  ett  mer
närliggande alternativ.170

Även andra informanter tycker att Koha är det mest uppenbara alternativet:

Så om man  fyllde på  Koha  med alla  funktioner  som saknas  idag,  för det  är  inte  riktigt
komplett. Men det viktiga är att det är ett färdigt system som man kan börja använda utan
att själv behöva ha tillgång till utvecklare som ska anpassa och så där.171

Den allra enklaste vägen är ju i sådant fall att kanske hänga på Koha eller Evergreen och
erbjuda  gratis  installationer  av ett  fritt  system mot  självkostnadspris,  eller  att  Libris  får
finansiering i sin budget för det, och sedan får man köpa den support man vill om man vill
ha det utöver det. Därför att det är ganska enkelt.172

Det  kan  också  finnas  risker  med  ett  Libris  som  även  hanterar  de  lokala
funktionerna:

Man  vill  ju  inte  att  Libris  ska  utvecklas  till  någon,  om det  skulle  fungera  som lokalt
lånesystem, att  det skulle bli en jättebest som gör allt  möjligt,  för då har  man  ju samma
problematik som idag, fast med en leverantör som man inte kan ställa krav på. 173

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att Libris som lokalt system inte är
ett  realistiskt alternativ idag. Även om flera av informanterna anser att  det vore
intressant och kanske önskvärt,  så finns det mer närliggande alternativ i form av
open source-system som skulle fylla samma funktion till en betydligt lägre kostnad.

Nätverk och forumbildningar
Det kan vara viktigt att ha tillgång till nätverk och diskussionsforum för att kunna
utbyta erfarenheter, hitta gemensamma intresseområden och samarbeten och kunna
lyfta frågor som är av betydelse för utvecklingen av en verksamhet. Detta gäller
kanske i ännu högre grad när det handlar om frågor om samordning. Vilka forum

169Intervju med Camilla Lengborn [Lidingö stadsbibliotek].
170Intervju med Anna Berggren [KB].
171Intervju med Camilla Lengborn [Lidingö stadsbibliotek].
172Intervju  med  Viktor  Sarge  [Regionbibliotek  Halland]. Evergreen  är  ett  annat  open  source-
bibliotekssystem.
173Intervju med Andreas Hedström Mace [Stockholms universitetsbibliotek].
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finns för att diskutera, få stöd och tillgång till expertis när det gäller samordning av
kataloger och system på bibliotek i Sverige?

Det finns ett antal forum inom biblioteksvärlden. Flera informanter pekar på de
forum som finns genom Svensk Biblioteksförening, regionbiblioteken och KB:s
samverkansstruktur. I övrigt hänvisas framför allt till mer informella kontakter  i
form av internetforum, mejllistor, facebook-grupper och liknande. Viktigt är också
det  personliga nätverk av kollegor  på andra bibliotek och liknande institutioner
som bibliotekarier bygger upp under sin yrkesverksamhet.

En del av informanterna tycker att  det saknas forum för att  diskutera frågor
om  system.  Det  som  verkar  finnas  är  de  användargrupper  som
systemleverantörerna  ibland driver  för  att  fånga upp  användarnas  responser  på
systemen.  Dessa  handlar  då  framför  allt  om att  föra  fram sina synpunkter  till
leverantörerna och är knutna till dessa.

Flera av informanterna tycker att det är ganska dåligt med forum. Framför allt
efterlyses fler forum där mer övergripande frågor  om hur bibliotek arbetar med
katalogfrågor och system mer generellt kan dryftas öppet och förutsättningslöst.
Särskilt  folkbiblioteken  upplever  att  de  arbetar  ganska  isolerat  många  gånger,
medan forskningsbiblioteken verkar ha större möjligheter att  nätverka. Det krävs
trots allt lite resurser för att frigöra den tid som behövs för att kunna delta i möten,
diskussioner,   temadagar  och  andra  forum,  och  det  är  lättare  för  de  större
biblioteken att hitta de resurserna. En annan aspekt är att någon måste hålla i, eller
i alla fall ta initiativ till, forum. Det är lättare om det redan finns inarbetade nätverk
och lite svängrum utöver det dagliga arbetet.

I vissa fall kan det även vara så att det redan finns forum, men att det kan vara
svårt att  hitta dem för de oinvigda. Många viktiga utbyten sker på mer informell
basis.

Framtidsfrågor

Det är intressant i sammahanget att försöka utröna vilken utveckling biblioteken är
intresserade av i framtiden, vilka visioner de skulle vilja se förverkligade. Finns det
enighet om vilken väg biblioteken borde gå, eller råder det delade meningar? Vad
är den viktigaste utvecklingen när det gäller samordning av kataloger och system
på bibliotek i Sverige?

De allra flesta informanterna anser  att  utvecklingen av Libris som nationell
katalog  är  det  enskilt  intressantaste  som vi kan  se  i  framtiden när  det  gäller
samordningsfrågor för biblioteken. Förutom den rena samordningsvinsten så är det
den moderna infrastrukturen med öppna, länkade data och möjligheten att  bygga
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digitala tjänster för användarna som framhålls som lockande. Trots alla de problem
med en övergång till Libris som många av informanterna talat om tidigare så anser
ändå de flesta att det är en önskvärd eller mycket önskvärd utveckling.

Ett annat område som flera av informanterna ser som intressant för framtiden
är ett  ökat  användande av open source-bibliotekssystem. Det  handlar om att  ha
kontroll över sitt system, men också här nämns möjligheterna till bättre tjänster för
användarna.  En  relaterad  synpunkt  är  att  biblioteken  utgå  från  sina  och  sina
användares behov vid upphandlingar av system. Det  ska vara biblioteken själva
som avgör vad deras bibliotekssystem ska innehålla.

En viktig utveckling som sker inom biblioteken är också en ökad medvetenhet
om att de digitala tjänsterna kräver resurser och att biblioteken börjar se dem som
en del av förmedlingen av bibliotekets tjänster till användarna.

Ideologi eller praktikalitet

I föregående avsnitt kunde vi se att de flesta anser att en nationell katalog i Libris
är viktigt för biblioteken. I avsnittet om prioriteringar kunde vi däremot konstatera
att  frågor  om samordning  kommer  i  skymundan  för  det  praktiska  arbetet  på
biblioteken, även om det är en uttalad önskan att samordningen sker. Vi har alltså å
ena sidan en tydlig önskan om större samordning, men å andra sidan en praktisk
verklighet där arbetet med samordning nedprioriteras. Det kan vara intressant att
se hur  informanterna ser på dessa saker. Handlar samordning av kataloger  och
system bara om rent  praktiska överväganden för  biblioteken,  eller finns det  en
ideologisk eller politisk aspekt också?

Jag har svårt att se att man skulle kunna driva ett bibliotek utan att se att man har en otroligt
central  politisk roll  vad det gäller  informationsförmedling,  och den rollen ser inte jag att
man kan ta om man inte har kontroll över den data eller den information man hanterar. 174

Ovanstående citat ger uttryck för tanken att de lösningar biblioteken väljer för sin
datahantering  måste  vara  motiverade  av  de  principer  eller  det  uppdrag  som
biblioteken har att leva upp till. Flera av informanterna talar om bibliotekstanken
eller uttrycker på andra sätt att öppna data eller öppen källkod är viktigt ur någon
typ  av  ideologisk  aspekt.  Å  andra  sidan  uttrycks  det  att  mer  praktiska
överväganden ofta kan väga tyngre:

Sen är  det  väl  ganska  vanligt  att  man  tittar  väldigt  pragmatiskt  på det  [val  av källa  för
katalogdata], man tittar på kostnadsfrågan och hur funkar det här för oss och det där kanske
vore  bättre  ideologiskt  men  det  här  är  enklare  och  tydligare,  vi  tar  det  valet.  [...]  Det
återspeglas mycket i den fråga som vi tittade mycket på med Koha och open source. Har
man en leverantör som man beställer från och kan ställa krav på eller ska det här bygga på
öppenhet och samarbete? Det ena är lite tryggare, du har en leverantör som du kan skälla på

174Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].

54



om det inte fungerar, medan det andra kanske är det som mer liknar bibliotekstanken, att vi
faktiskt ska dela med oss och att det ska vara öppet och tillgängligt.  Men det är  ju olika
perspektiv, ett  paradigmskifte,  och det  finns ju en viss rädsla  kring  open source och fria
alternativ, att det finns ingen riktigt att ställa krav på, det finns inte en som jag ska prata
med och veta att det här är leverantören.175

Detta knyter an till vad vi sett tidigare, både när det gäller frågan om en gemensam
katalog och frågan om system och ägande av system. Framför från folkbibliotekens
sida ser  man problem med att  kunna välja öppna data  och system med öppen
källkod eftersom det  finns rent  praktiska och resursmässiga överväganden som
behöver tas i beaktande.

Jag tror att på forskningsbibliotek, där har man en smalare verksamhet, så det är lättare att
engagera sig i den på ett annat  sätt. Man är där för forskarna och för studenterna,  medan
folkbibliotek ska göra  så otroligt  många  olika saker.  Man måste lägga  ner  sin  själ  på så
många  olika områden,  och då blir  systemet  bara  någonting  som ska fungera,  för att  det
andra ska fungera.  Man kan inte sitta och ha visioner om att systemet ska vara någonting
annat än bara ett hjälpmedel, tror jag.176

Vår andra informant från folkbibliotek ger uttryck för att finns många faktorer som
väger in när det gäller val av system och datakällor och att  det är komplicerade
beslut som måste fattas:

Jag tycker att  det oerhört  viktigt  att  man funderar  över ägarskap och licenser.  Man låter
leverantören, i stor utsträckning, sätta villkoren för den datan och ifrågasätter inte. Medan
man, å andra sidan, kan haka på lite halleluja-stämning som förekommer både kring öppen
källkod och öppen data. Det låter ju bra, det är självklart, det är ju ingen som kan säga emot
det, inte från oss, från det offentliga, tycker jag, där det ligger i grunden att man ska kunna
samverka kring både data och de här lösningarna, så ligger det att man är fullt medveten om
vad det är för rättigheter som gäller. Men ibland blir det lite slentrianmässigt halleluja kring
det,  och att  man inte alls tar  det på allvar  och funderar,  vad är  för- och nackdelar,  vilka
licenser ska vi ha, hur ska det fungera, vem äger det här, vem ska driva utvecklingen, vad
kostar det? Utan bara: Ja, gratis, öppet, det är billigt, bra! Och sedan så tjoar man bara och
ställer sig upp i bänkraderna. Och det funkar ju inte, och det är inte så enkelt. 177

Även om det alltså ligger i grunden att den offentligt finansierade verksamheten ska
kunna samverka om data och om mjukvara så måste det ske till en rimlig kostnad
och med en acceptabel kvalitet på resultatet.  Det kriterium som återkommer hos
alla  informanter  som  ett  mått  på  hur  bra  ett  system eller  en  katalog  är,  är
användarvänligheten.

Det  behövs ju  en  nationell  katalog,  och  utifrån  ett  användarperspektiv, vilket  ju  är  det
intressanta, man måste kunna ta del av det så snabbt som möjligt. Det är ju det det är frågan
om. Sedan är  det ju upp till  de som jobbar med det att  hitta  en så bra lösning så att  det
funkar.  Som användare  bryr  man  sig  egentligen  inte  om vad  som händer  innanför  och
bakom och utanför och hur det levereras och vem som katalogiserar  eller sätter ämnesord,
bara man får den och de vet var de kan få den och om det kostar något eller är gratis. 178

175Intervju med Andreas Hedström Mace [Stockholms universitetsbibliotek].
176Intervju med Camilla Lengborn [Lidingö stadsbibliotek].
177Intervju med Anders Söderbäck [Stockholms universitetsbibliotek].
178Intervju med Krister Hansson [Regionbibliotek Stockholm].
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Även  KB  har  ett  användarfokus.  Poängen  med  öppna  data  i  Libris  är,  som
noterades ovan i avsnittet om fri data, att det ska gå att bygga tjänster på:

När man tänker bibliotekssystem så jobbar ju vi, i alla fall i den utsträckning det går, på KB,
definitivt med Libris-systemen, de utvecklar ju vi, det vi nyutvecklar utvecklar vi bara som
open  source.  Den  källkoden  är  öppen  för  vem  som  helst  att  använda.  Där  blir  det
principiellt, att andra ska kunna använda det som vi har jobbat med, men det finns ändå en
skillnad  i  den  öppna  källkoden och den  öppna  fria  datan,  därför  att  den  kan  bygga fler
tjänster.179

Bland de biblioteken som väljer open source-lösningar så är det inte heller alltid
som det är motiverat av ideologiska skäl, i form av någon idé om bibliotekstanken
eller liknande. Ibland är det helt praktiska skäl som väcker intresset:

Tanken  med  Libris  och  tanken  med  Koha  är  ju  definitivt  i  linje  med  bibliotekens
grundvärderingar. [---] Väldigt mycket av det intresse som har varit för Koha och för Libris
har  varit  baserat  på det  ideologiska perspektivet.  Sedan kommer  det också många  Libra-
bibliotek som är  intresserade just  för att  de blir  av med sitt  system och måste kolla  sig
omkring vad det är som finns.180

Kanske något förvånande är det bara en av informanterna som för ett resonemang
kring frågor om integritet och övervakning.

Och vi har också en integritetsdebatt där, där till exempel elib har ett kopieringsskydd från
Adobe som okrypterat  skickar, för det första okrypterat,  vilket är  stendumt,  för det andra
skickar  hem vad man  har  läst,  vilket  är  ett gigantiskt  no-no för ett bibliotek över huvud
taget. Och när  du läser i olika strömmade tjänster, så har  ju naturligtvis det företaget som
säljer den e-bokstjänsten till dig stenkoll på hur länge du har läst på vilken sida, vilka sidor
du har  läst,  och den  informationen  är  tillgänglig  både för kommersiella  företag  och  för
underrättelsetjänster. Vill vi ha biblioteken som en samhällsaktör där  man faktiskt har  fri
tillgång till information utan övervakning, så finns det definitivt ett hål att fylla. Och kan vi
då  erbjuda korrekt  information  utan  övervakning  och med bra  gränssnitt,  då  kommer  vi
någon vart,  tycker jag. Det är någonting som är viktigt i en liberal  demokrati  över huvud
taget, att faktiskt kunna söka information utan hinder och övervakning. 181

Här  kan det  finnas anledning att  problematisera  användarperspektivet.  Det  kan
synas  självklart  att  det  viktigaste  för  biblioteken  är  att  tillhandahålla  de  mest
användarvänliga tjänster som är möjligt på mest kostnadseffektiva sätt.  Om den
tjänsten  dock  innebär  att  information  om  vem  låntagaren  är,  vilka  böcker
låntagaren läser osv. skickas till ett  företag som sedan kanske sprider den eller
säljer  den  så  är  det  förstås  ett  problem.  Förmodligen  är  det  mycket  få  av
bibliotekets användare som vet att det fungerar så när det lånar en e-bok. Här har
biblioteken valt att göra avkall på principen om möjligheten att fritt och oövervakat
nyttja bibliotekens tjänster till förmån för ökad användarvänlighet.  Alternativt är
biblioteken inte medvetna om att de sprider låntagaruppgifter.

179Intervju med Anna Berggren [KB].
180Intervju med Viktor Sarge [Regionbibliotek Halland].
181Intervju med Viktor Sarge [Regionbibliotek Halland].
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Slutdiskussion

Den nationella katalogen

I  detta  kapitel  ska  jag  försöka  belysa  vilka  slutsatser  det  går  att  dra  ur
undersökningen om samordning av katalogdata och system på svenska bibliotek. Vi
såg i undersökningen att det råder stor enighet om att det vore önskvärt att skapa
en gemensam katalog för biblioteken i Sverige. Det fanns heller ingen tvekan om
att det är fullt möjligt att göra det. Det var inte helt entydigt hur en sådan lösning
borde utformas, men de allra flesta av informanterna på pekar på Libris som den
närmast liggande lösningen. Från folkbibliotekens håll ses det dock som ett  stort
arbete att gå över till Libris, och det försvåras också av att de har gjort sig av med
sin  katalogiseringspersonal  och  lejt  ut  det  arbetet  till  BTJ.  Dessutom  saknar
posterna i Libris en del av det  innehåll som folkbiblioteken efterfrågar, som till
exempel information om sammanhängande bokserier och ämnesord.

En nationell samsökningstjänst av samma typ som bibliotek.se förefaller inte
vara  ett  aktuellt  alternativ. KB är  tydliga med att  de  ser  Libris som svaret  på
bibliotekens  behov  av  en  nationell  katalog.  Det  är  inte  heller  möjligt  för
folkbiblioteken att ta med sig Burk-posterna in i Libris, eftersom de är belagda med
en karenstid på tre månader. Det vore i princip möjligt att  BTJ eller något annat
företag  på konsultbasis katalogiserade i Libris, men det  är  svårt  att  se hur  det
skulle vara praktiskt möjligt utan någon typ av central överenskommelse mellan
folkbiblioteken och BTJ. Utan en sådan överenskommelse så vore det ju fritt fram
för det bibliotek som först köpte katalogposten att göra den fritt tillgänglig för alla.
KB förefaller inte intresserade av att  agera som en part i en sådan förhandling, i
alla fall inte av de senare årens historia att döma.

Det kan tänkas att det finns andra möjligheter än via KB för att få till stånd en
nationell överenskommelse mellan folkbiblioteken och BTJ, exempelvis via SKL
eller Nationellt Digitalt Bibliotek. Om en sådan lösning kom till stånd så skulle den
även kunna utvecklas till en samsökningstjänst med Libris, eftersom Libris poster
är öppet tillgängliga, eller i alla fall vara en nationell katalog för folkbiblioteken. I
vilket fall som helst är det ingenting som hittills har blivit verklighet, och inte heller
den möjlighet som de flesta informanter uppfattar som närmst till hands.

Om det  ska  bli fråga  om en mer allmän övergång till Libris så  skulle KB
behöva ta  en aktivare roll,  anser  flera av informanterna.  Dock är  det  svårt  att

57



ingripa i det kommunala självstyret. KB har inte heller fått de extra resurser som de
skulle  behöva  med  tanke  på  sitt  sedan  2011  utökade  uppdrag  som nationellt
samordnande biblioteksmyndighet. KB erbjuder Libris samt stöd vid en övergång.
De andra hinder som folkbiblioteken upplever för en övergång till Libris erbjuder
KB  dock  ingen  hjälp  med:  Själva  katalogiseringsarbetet  och  ett
folkbiblioteksanpassat innehåll i posterna. Libris bygger på samkatalogisering och
de  deltagande  biblioteken  måste  själva  ta  ansvar  för  katalogarbetet  och
utformningen av katalogposterna. I praktiken är dock samordning av katalogdata
ett område som prioriteras lågt på folkbiblioteken.

Det  förefaller  som att  väldigt  lite  egentligen har  hänt  sedan KB och  BTJ
utkämpade den s.k. databasfejden 1994-98. Bibliotek.se gjorde ett mellanspel men
inga bestående förändringar har skett.  Jämför vi med den studie av bibliotekens
åsikter  i dessa frågor  som gjordes 1998 så är bilden liknande: Inställningen till
Libris är i stort positiv, men folkbiblioteken anser att BTJ:s bibliografiska service är
värdefull, om än dyr. Någon direkt lösning är inte i sikte. Med tanke på frågan om
en samverkan mellan Burk och Libris varit under diskussion ”länge” redan 1986,
som konstaterades i bakgrunden, så är det påfallande hur lite som hänt. Det mest
påtagliga som har  hänt  under  tiden är  kanske att  fler folkbibliotek faktiskt  har
övergått till Libris, även om det är långt ifrån alla.

Grunden för svårigheterna att  skapa en nationell katalog är upphovsrättslig.
BTJ äger databasen Burk och avtalar med biblioteken hur de kan använda den mot
betalning. Genom de avgifter biblioteken betalar kan BTJ bekosta katalogarbetet. I
Libris-samarbetet  betalar  de  ingående  biblioteken  istället  genom  att  utföra
katalogarbetet själva. Posterna de producerar görs tillgängliga för andra bibliotek
genom en CC0-licens.  Eftersom Libris-katalogen är  allmänt tillgänglig kan inte
BTJ  gärna  lägga  in sina poster  där  utan  att  någon  betalar  för  det.  Då  skulle
verksamheten inte bära sig.

Betonandet  av kostnaden för  producerandet  av information har  jag i mina
teoretiska utgångspunkter betecknat som rättighetsdiskursen. Ett argument för att
det är viktigt att ta stor hänsyn till produktionskostnaden är att det fria kopierandet
av  information  är  parasitärt,  det  urholkar  de  ekonomiska  förutsättningarna  för
produktionen. När det gäller exempelvis musikindustrin så är det enkelt och billigt
att kopiera musik när den finns tillgänglig digitalt, men för konsumenten spelar det
ingen roll om musiken spelas från en fil eller från en analog vinylskiva. Den digitala
marknadens logik bryter  in i den fysiska marknaden och tar  över  den.  Det  blir
ekonomiskt allt svårare att producera musik när den billigt och enkelt kan kopieras.

Något motsvarande gäller förstås bibliografiska data: Om de enkelt och billigt
kan kopieras så blir det mindre lönsamt att  producera dem. Det är ju också hela
rationaliseringsprincipen  bakom  idén  om  samordning  av  katalogdata:  De  ska
produceras en gång och sedan delas av alla. Ett annat sätt att uttrycka saken är att
det blir effektivare om vi delar våra katalogdata.
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I vilken utsträckning den digitala möjligheten att  skapa kopior påverkar den
fysiska  marknaden  beror  på  vilken  typ  av  information  det  handlar  om.  Viss
information kan konsumeras i sin digitala form utan att det gör någon skillnad på
upplevelsen eller sänker kvalitén. Musik är ett exempel. Den strömmar ur samma
högtalare oavsett  om den spelas från en fil eller en skiva. När det gäller böcker
finns det många som tycker att upplevelsen av att läsa en tryckt bok är överlägsen
upplevelsen av att  läsa en digital bok.  Viss information är  lättare  än annan att
kopiera. Länge var långfilmer helt enkelt för stora för att ladda på ett modem med
en överföringshastighet på 56mB/s. Hur pass lätt ett medium är att  ”rippa”, dvs.
överföra till ett  digitalt format där innehållet lätt kan kopieras, spelar också roll.
Det är ganska lätt att fånga musik digitalt men ganska arbetsamt och omständligt
att  digitalisera  böcker. Möjligheten att  kopiera  digitalt  material i den form det
slutligen presenteras för användaren, när det lämnar sin svarta låda och spelas upp
på skärmar eller i högtalare, brukar kallas ”det analoga hålet”.

Bibliografiska  data  är  ”native  digital”,  födda  digitala  (det  sista  tryckta
katalogiseringskortet  producerades  och distribuerades av OCLC 2015).  De är  i
allmänhet inte stora, de är strukturerade och nästan alltid samlade i databaser. De
är inte bara  som  gjorda för att  kopiera,  för att  utnyttja de möjligheter som det
digitala ger. De är gjorda för det.

Poängterandet  av informationens kopierbarhet har jag sagt är kärnpunkten i
det jag kallar öppenhetsdiskursen. Båda perspektiven är giltiga: Information kan
billigt kopieras, men kostar att producera. Ur öppenhetsdiskursens synvinkel är det
önskvärt  att  en bibliografisk post  skapas en gång för att  sedan kunna användas
fritt, så att fördelen med informationens kopierbarhet blir så stor som möjligt. Ur
rättighetsdiskursens synvinkel är det önskvärt att kostnaden för produktionen av en
bibliografisk post täcks, så att den fortsatta produktionen säkerställs.

Öppna data

När det gäller själva katalogdatat så anser de flesta av informanterna att öppna data
är viktiga. Dels så handlar det  om en verksamhetskritisk resurs som biblioteket
måste ha kontroll över, men framför allt är det viktigt att datan är öppen för att det
ska gå att samarbeta om den. De informanter som är knutna till folkbibliotek har en
mer pragmatisk syn på öppna data: Det är hur väl tjänsterna fungerar som är det
viktigaste. KB:s informant framhåller möjligheten att bygga tjänster på öppna data.

En möjlighet som kanske skulle kunna vara tilltalande för både KB och BTJ
vore om det kom till stånd ett nationellt avtal om berikning av poster. BTJ skulle
berika  befintliga  Libris-poster  med  den  typ  av  metadata  som  folkbibliotek
efterlyser. KB skulle betala för BTJ:s arbete med metadatan i Libris som skulle
göras CC0-licensierad. Folkbiblioteken skulle bli mer motiverade att  gå över till
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Libris.  Det  skulle ge  BTJ  en  stadig  kund  för  överskådlig framtid oavsett  om
folkbiblioteken i större  utsträckning gick över  till Libris. Kanske skulle de inte
kunna få samma lönsamhet i försäljningen av metadata, men de skulle å andra sidan
spara in på hela den tekniska infrastrukturen kring postförsörjningen. Det kan även
påpekas att BTJ redan idag tillhandahåller enklare beställningsposter åt de bibliotek
som köper böcker från dem även om de inte har bibliografisk service, så i praktiken
så är bibliografisk service redan en sorts berikningstjänst. För KB vore det ett sätt
att tillmötesgå folkbibliotekens efterfråga på bättre anpassad metadata. Inom ramen
för detta  arbete är det  svårt  att  bedöma om det  vore en realistisk affärsmodell,
liksom det är svårt att avgöra om det lönar sig för större bibliotek som Göteborg
och Malmö att själva sköta sitt katalogiseringsarbete i Libris.

Om det ska bli fråga om en mer allmän övergång till Libris måste nog KB i alla
fall tydligare visa folkbiblioteken vilka fördelar som finns med Libris-samarbetet.
Fördelarna med samordning av katalogiseringen är nog uppenbar för alla, men hur
förvärv, katalogisering och hantering av bestånd sköts i Libris och vad det betyder
konkret  för  arbetsflöden  och  rutiner  på  det  enskilda  folkbiblioteket  kan  vara
svårare att få grepp om. En ”katalogisatörens sandlåda” på nätet där vem som helst
kan pröva förvärvsrutin och posthantering i en demonstrationsmiljö online skulle
kunna vara ett exempel på hur dessa saker kan bli mer lättgripliga för personalen
ute på folkbiblioteken.

KB framhåller möjligheten att bygga tjänster på öppen data som den främsta
fördelen med Libris, i alla fall ur ett nationellt perspektiv. Om folkbiblioteken ska se
fördelarna med Libris så behöver KB anlägga mer av ett lokalt perspektiv. På det
kommunala biblioteket betyder digitala tjänster i allmänhet den lokala opacen, e-
boksgränssnittet  och liknande tjänster  som låntagarna kan hitta  på kommunens
webb. Det är också till kommunens webb som låntagarna kommer för att utnyttja
sitt lokala bibliotek online. Digitala tjänster byggda på öppna data som biblioteken
själva  kunde  integrera  på  sina  lokala  webbplatser  skulle  förmodligen  göra
folkbiblioteken mycket  mer intresserade av Libris. Det  skulle kunna handla om
något så enkelt som ett  webbskal för den lokala Libris-opacen där kommunerna
själva kan lägga på sina CSS-mallar. Det är naturligtvis bara ett exempel och det
finns säkert andra saker som skulle kunna göras. Poängen är att konkreta exempel
på möjliga förbättringar för användarna av de digitala tjänsterna, tror  jag, skulle
göra  mycket för folkbibliotekens intresse för Libris.

KB:s tanke är förstås att de inte själva ska utveckla den typen av tjänster, men
det kanske skulle vara möjligt att få fram medel för att utveckla något sådant. Det
kunde  äskas  pengar  från  utbildningsdepartementet  för  detta  som  ett  specifikt
projekt.  Det  kunde  kanske  samfinansieras  av  Kulturrådet,  något  av
regionbiblioteken eller någon annan part med intresse för bibliotekens utveckling.
Det  finns  också  exempel  från  Norge  där  folkbiblioteken  utnyttjar  en
biblioteksanpassad version av open source-publiceringsverktyget Wordpress för att
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samarbeta  om  en  billig  och  väl  fungerande  webblösning  genom  projektet
webløft.no. Det borde vara en smal sak för KB att ordna att något liknande hände i
Sverige, och det skulle vara ett  effektivt sätt att  visa hur mycket som kan göras
bättre med små medel genom open source-samarbete.

Kulturrådet driver tillsammans med Kultur i Väst (Västra Götalandsregionens
kulturförvaltning)  Barnens  bibliotek  som  är  en  webbplats  för  barnlitteratur.  I
webbplatsens katalog finns en urval av nyutgiven barnlitteratur  som presenteras
med all den  metadata  som folkbibliotek  brukar  efterfråga,  såsom åldersgrupp,
bokserieinformation, innehållsbeskrivningar etc.  Denna data importeras också till
Libris där den även visas upp.  Den tekniska infrastrukturen för att  hantera den
folkbiblioteksanpassade metadatan finns således på plats i Libris.

Ur öppenhetsdiskursens perspektiv så är öppna data önskvärt. Det är bara om
data är belagt med en licens som tillåter att det används fritt som den obehindrade
informationsdelningen kan  ske  utan  juridiska  begränsningar.  Dock  måste,  som
rättvisediskursen pekar på, produktionen av datat bekostas på något sätt. Antingen
sker det genom att det offentliga tar på sig det arbetet eller genom att det köps från
någon kommersiell aktör. Den brännande frågan är alltså om det ska vara möjligt
att  köpa katalogposter som inte är belagda med hindrande licenser. Så länge det
inte är möjligt är det enda sättet för biblioteken att producera öppen data till sina
kataloger att göra det själva.

Samkatalogisering

Samordning kan ske på olika sätt. En möjlighet är att som deltar i samordningen
betalar en överenskommen summa till en central enhet eller funktion, som sedan
använder dessa medel för att göra det arbete som ska samordnas. Det är, i princip,
modellen  för  folkbibliotekens  samkatalogisering  genom BTJ.  Eftersom  arbetet
sköts  centralt  kan man vara förvissad om att  det  inte görs något  dubbelarbete,
vilket  betyder  att  modellen  ger  de  rationaliseringsvinster  som  är  mycket  av
poängen med samordning. Vi kan kalla modellen central samordning. Libris arbetar
efter en annan modell som vi kan kalla distribuerad samordning, där arbetet sköts
på många håll genom att information delas så att de som deltar i samordningen ska
kunna hålla koll på  att  de  inte  dubbelarbetar.  Om delningen av information är
effektiv och fördelningen av arbetsuppgifter lätt att åstadkomma så är det också en
modell  som  undviker  dubbelarbete  och  därmed  medför  de  önskade
rationaliseringsvinsterna. Detta ”om” måste dock tas med i beräkningen. KB har
lång erfarenhet av att koordinera katalogiseringen inom Libris-samarbetet, men det
har varit en process för att ta sig dit. Om ambitionen att göra Libris till en nationell
katalog även för folkbiblioteken är allvarligt menad så behöver KB kunna ta en
aktivare roll i att formulera och planera hur koordineringen av samkatalogiseringen
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bland folkbiblioteken är tänkt att se ut. Det är en process som kräver medel och
mandat från KB:s uppdragsgivare, men det är något som kommer behövas om det
ska bli fråga om en mer allmän övergång till Libris bland folkbiblioteken under
överskådlig  tid.  Det  borde  underlätta  att  vissa  regioner  har  gjort  övergången
tillsammans och då redan har viss kommunal samordning på plats redan.

En distribuerad samordningsmodell innebär att kompetensen sprids ut bland de
deltagande  organisationerna.  Det  kan  finnas  en  fördel  med  detta.  De  lokala
biblioteken som har den direkta kontakten med användarna är rimligen de som bäst
känner  till  sina  behov  och  kan  ta  med  sig  den  kunskapen  direkt  in  i
samordningsarbetet.  Om de  lokala  biblioteken  tvärtom  aldrig  arbetar  med  till
exempel katalogiseringsfrågor,  så  är  det  antagligen svårare  för  dem att  kunna
formulera hur de skulle vilja att posterna ser ut, vilken metadata som borde följa
med osv. Å andra sidan är det  omöjligt för alla bibliotek att  hålla sig med den
kompetens som skulle krävas för att katalogisera vilken typ av material som helst.
Det arbetet måste koordineras, så att vissa bibliotek tar ett större ansvar för vissa
typer  av material,  till exempel utländsk litteratur.  Återigen är  slutsatsen att  det
krävs mer av ett aktivt arbete med att konkretisera hur den koordineringen är tänkt
att fungera inom Libris-samarbetet.

Mitt  intryck  av  Libris-samarbetet  historiskt  är  att  det  har  varit  mycket
diskussioner lärosätena emellan om hur katalogiseringsarbetet ska göras. På vilken
nivå  ska  katalogiseringen  läggas?  Vilka  marc-fält  ska  fyllas  i,  och  hur?  Så
småningom har  lärosätena jämkat  ihop sig och kommit överens om ett  sätt  att
jobba på  som alla kan acceptera.  Det  är  en process  som även folkbiblioteken
behöver gå igenom om de ska komma in i Libris, men det går inte att  starta den
processen innan övergången faktiskt sker, tror jag. Hur omslagsbilder hämtas in,
vilka ämnesord som ska finnas med och andra liknande frågor behöver tacklas i den
situation där de uppstår, det  är  inte möjligt att  i förväg planera hur hela denna
process ska se ut. Det är helt enkelt för komplicerat och oöverskådligt. Det betyder
inte att biblioteken inte ska tänka på dessa saker och göra sitt bästa för att planera
för dem, men alla lösningar kommer inte att kunna tas fram och presenteras i ett
prydligt paket på förhand. Om det ska bli någon samordning måste biblioteken, alla
bibliotek, kavla upp ärmarna och börja gräva i den strukturerade soptunnan.

Den distributiva samordningsmodellen ligger i linje med öppenhetsdiskursen,
eftersom det handlar om att utnyttja möjligheten att dela data och att den är öppen
för många att  manipulera och bygga vidare på. Det påminner om hur samarbete
kring open source brukar fungera, eller skulle kunna jämföras med de olika projekt
med  öppna  data  som  Wikimedia  driver,  varav  Wikipedia  är  det  mest  kända.
Folkbiblioteken  kanske  skulle  kunna  samarbeta  i  ett  liknande  projekt  för  att
producera  den  metadata  som  upplevs  som  folkbiblioteksspecifik  och  där
folkbiblioteken har svårt att få gehör från KB. Datat kunde sedan länkas antingen
direkt till Libris eller till de lokala katalogerna. Frågan är om folkbiblioteken har de
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resurser som skulle krävas för att samordna ett sådant projekt, om de inte får stöd
från  KB eller  något  eller  flera  regionbibliotek.  Vi har  dock  gett  ett  exempel
exempel på en regional webb där folkbiblioteksspecifik metadata presenteras, och
även importeras  till Libris.  Steget  borde  inte  behöva vara  så  långt  till ett  mer
omfattande  samarbete  kring en distribuerad  modell för  metadataproduktion  för
folkbiblioteken.

En  central  samordningsmodell  kan  ligga  i  linje med  både  öppenhets-  och
rättighetsdiskursen  beroende  på  i  vilken  mån  det  data  som  produceras  är
tillgängligt  fritt  eller  mot  en  licensavgift.  I  dagsläget  är  det  den  sistnämnda
varianten,  men det  finns andra möjligheter,  som diskuterades  under  föregående
rubrik, Öppna data.

System

Det visar sig i undersökningen att biblioteken inte tycker att det är lika viktigt att
äga sina bibliotekssystem, sin mjukvara,  som det  är  att  äga den metadata  som
biblioteken  arbetar  med.  Å  andra  sidan  uttrycks  ett  missnöje  med  att
systemleverantörerna inte möter  bibliotekens behov på ett  tillfredsställande sätt.
Dock har biblioteken, och särskilt folkbibliotek och mindre bibliotek, inte möjlighet
att själva utveckla sina system. Däremot skulle biblioteken kunna samverka kring
att  ställa krav på  leverantörerna.  Samtidigt  är  det  en marknad med väldigt  få
leverantörer. Därför är det svårt att se hur biblioteken skulle kunna sätta press på
leverantörerna.  Marknaden  är  också  begränsad,  eftersom  systemen  är
skräddarsydda för just bibliotek, och antalet bibliotek är tämligen konstant och i
alla fall inte ökande. Det är svårt att  se att  nya företag skulle etablera sig på en
sådan  marknad  och  öka  konkurrensen.  Möjligen  kan  man  tänka  sig  att
konkurrensen  ökar  genom  att  utländska  företag  tar  sig  in  på  den  svenska
marknaden, men de skulle i sådant fall vara tvungna att  ta marknadsandelar från
redan väletablerade svenska leverantörer.

För högskolebibliotek som är vana att avtala med utländska systemleverantörer
är situationen något  annorlunda än för folkbiblioteken som i princip uteslutande
vänder sig till inhemska företag. Om folkbiblioteken ska kunna sätta press på sina
leverantörer kan ett sätt vara att överge den grundmurade tanken på att systemen
absolut  måste  vara  på  svenska hela vägen och att  leverantörerna  måste  ha en
svensk support. Det svenska språkområdet är förmodligen alldeles för litet för att
ge utrymme för mer än en eller två leverantörer av bibliotekssystem. Möjligen kan
folkbiblioteken hoppas på att utländska leverantörer ska översätta sina system till
svenska, men då måste folkbiblioteken i alla fall visa dessa leverantörer att de är
intresserade av deras produkter och önskar en översättning.
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Det närmast liggande alternativet till de dominerande leverantörerna är Koha,
som är det  open source-system som för bibliotek som är mest spritt  i Sverige.
Många av informanterna tycker att det är ett intressant alternativ. Det skulle dock
vara till stor  nytta om det  fanns någon konsult i Sverige som arbetade med att
drifta och ge support för systemet.

Det  har  ibland  diskuterats  om  Libris  skulle  kunna  utvecklas  till  ett  mer
fullfjädrat bibliotekssystem. KB har heller inga planer för att göra någonting sådant
just nu, utan arbetar med utvecklingen av Libris XL. Dessutom skulle en sådan
utveckling medföra  risken att  biblioteken  hamnar  i  en  annan monopolliknande
situation, men med en myndighet som leverantör.

Det vore då mer närliggande att  bygga på open source-alternativ som Koha.
Biblioteken har en positiv syn på Koha och på open source i allmänhet.  Bland
folkbiblioteken känner många dock att de saknar den tekniska kompetensen för att
ge sig in i ett sådant samarbete. Just nu är det ändå en del folkbibliotek som tittar
på Koha som alternativ. Om den utvecklingen fortsätter  så kan det  innebära att
folkbiblioteken  får  större  inflytande  över  sina  system på  flera  olika  sätt.  Det
uppenbara är att de kommer att kunna köpa den utveckling som de själva önskar,
snarare än att  vänta på att  en leverantör  eventuellt ska göra den. De blir även
mindre beroende av en leverantör  för  att  drifta  systemet,  eftersom de  lätt  kan
migrera om de önskar. Om biblioteken väljer att själva sköta drift och utveckling
kommer  de  att  knyta  teknisk kompetens  till sig.  Teknisk kompetens  lokalt  på
biblioteken gör det lättare för biblioteken att formulera sina behov och se möjlig
utveckling, även gentemot de traditionella leverantörerna.

Ändå uttrycker informanterna att det inte är så viktigt med samordning kring
system. Det viktigaste är att det fungerar som det ska och vad det kostar. Frågan är
hur  biblioteken  ska  få  den  utveckling  de  efterlyser.  Givet  att  det  råder  en
monopolliknande situation på marknaden så är det svårt att se att det skulle hjälpa
om biblioteken försökte samordna sina krav gentemot leverantörerna, speciellt inte
för de mindre biblioteken. Större samarbeten kring open source-system borde vara
mycket intressant för dessa, kan man tycka. Det finns många tänkbara sätt en sådan
samordning skulle kunna ske. Kanske kan det bli fler regionala initiativ, som Koha-
projektet  på  Hallands regionbibliotek.  Jönköpings  län har  tagit  initiativ till  ett
kommunsamarbete kring Koha.182 Om sådana initiativ bär frukt kommer de säkert
att följas av fler. Det skulle även kunna vara tänkbart att ett nationellt initiativ togs
för att underlätta för de bibliotek som önskar använda sig av open source, men det
kommer knappast att ske så länge biblioteken inte ser samordning kring system i
allmänhet och open source-system i synnerhet som ett viktigt strategiskt beslut.

Ibland framförs argumentet att open source-system kan bidra till att sätta press
på leverantörerna av de proprietära systemen och på så sätt påverka marknaden för
bibliotekssystem positivt.  Det  kanske är  sant  i någon mån, men marknaden för

182Carlsson, T. (2015).
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bibliotekssystem är, som tidigare påpekats, inte expansiv. Det kommer inte att dyka
upp  fler  kunder  i  form av  nya bibliotek  om systemleverantörerna  vässar  sina
produkter. Konkurrensen från open source-alternativ kan däremot  leda till färre
kunder för dem. Då sjunker också lönsamheten. Om marknaden ska kompensera
för detta kan det ske genom att den mindre av de två leverantörer som finns slås ut,
eller att  leverantörerna blir tvungna att  spara in på utvecklingen, alternativt höja
priserna. I vilket fall är det svårt  att  se att  det  skulle göra marknaden bättre  ur
bibliotekens perspektiv.

En  annan  möjlighet  är  att  tillräckligt  många  enskilda  bibliotek  efterfrågar
kommersiell drift och utveckling av Koha (eller något annat open source-system)
för att det ska startas företag som erbjuder det. Det finns i många andra länder och
det vore inte förvånande om det blev så även i Sverige. Det förutsätter förstås att
tillräckligt många bibliotek visar ett intresse för att köpa sådana tjänster. Med tanke
på den positiva inställningen till open source finns det anledning att tro att många
folkbibliotek skulle vara positiva till att bli kunder hos ett  sådant företag om det
fanns.

En utveckling mot mer användande av open source-alternativ skulle ligga helt i
linje med öppenhetsdiskursen. Oavsett om biblioteken väljer att anlita konsulter för
drift och utveckling av open source-system eller att  göra det arbetet själva, så är
källkoden  fritt  tillgänglig.  Men även tillskyndaren  av  rättighetsdiskursen  borde
kunna se positivt på open source-alternativ. Det går bra att ta betalt för utveckling
av open source och sedan göra den tillgänglig under en fri licens. Det är också så
marknaden fungerar för alla de företag som arbetar med att utveckla open source
världen över. Tydligen är det lättare att  hitta en fungerande affärmodell på detta
område än när det gäller katalogdata.

När det gäller open source-system så finns också möjligheten att  föra in nya
system på den svenskspråkiga marknaden genom att översätta de termer som visas
i gränssnittet. Även om utvecklingen i allmänhet sker i en internationell community
går det att välja att översätta vilket open source-bibliotekssystem som helst, givet
att man är beredd att ta på sig det arbetet eller betala någon för att göra det. Det
betyder  att  en  utveckling  mot  open  source  bryter  ner  gränserna  mellan
språkområdenas skilda marknader.

Slutord

Trots årtionden av debatt i ämnet har det hänt lite när det gäller utveckling mot en
gemensam nationell katalog. Det närmast givna alternativet är en allmän anslutning
till Libris, med eller utan möjlighet att köpa berikning av katalogposter från externa
aktörer.  Det  skulle kunna innebära  ett  effektivare  användande av  de  offentliga
medlen,  eftersom  dubbelarbete  skulle  undvikas.  Det  skulle  även  innebära  att
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bibliotekens  katalogdata  blev öppet  tillgängliga så  att  det  gick  att  gemensamt
bygga tjänster på dem. En utveckling mot mer användande av öppen källkod skulle
betyda  att  biblioteken  fick  större  inflytande  över  hur  de  digitala  tjänsterna
utformades.  I  ett  framtidsperspektiv  anser  ett  flertal  av  informanterna  att
utvecklingen av Libris som nationell katalog  och ett  ökat  användande av open
source-alternativ är intressant. Om något av detta ska bli verklighet måste det dock
till en ökad medvetenhet om betydelsen av dessa frågor för bibliotekens framtid
och för deras möjlighet att uppfylla sitt demokratiska uppdrag. Informanterna lyfter
också fram att det är också viktigt att biblioteken börjar se de digitala frågorna som
mer angelägna. En viktig fråga när det gäller samverkan är vilka forum som finns
för utbyte av idéer och erfarenheter. Flera informanter efterlyser forum för en mer
generell diskussion om katalogdata och system.

Ansvaret för en ökad samordning av katalogdata och bibliotekssystem ligger
på alla bibliotek, men det är de bibliotek som har en stödjande och samordnande
uppgift, KB och regionbiblioteken, som kan göra mest för att driva utvecklingen.

Biblioteken  är  en  nödvändig  förutsättning  för  demokratin,  eftersom
medborgarna måste  ha möjlighet att  fritt  kunna söka information för  att  kunna
deltaga i samhällsdebatten och den politiska processen. Idag blir bibliotekens roll
som förmedlare av information allt mer marginaliserad när de flesta hämtar sina
upplysningar  på  nätet.  På  internet  styr  en  marknadslogik  där  budskapet  alltid
vinklas utifrån avsändarens intressen.

Om  biblioteken  ska  kunna  vända  den  trenden  och  fylla  sitt  viktiga
demokratiska uppdrag, så måste de börja ta frågan om den digitala förmedlingen på
allvar. Det kräver en ökad medvetenhet om hur viktiga dessa frågor är, eller borde
vara,  för  biblioteken och för  det  demokratiska samhället.  Det  kräver  också att
biblioteken på  allvar samverkar  i dessa frågor.  Det  kan kosta  på  att  driva ett
samarbete, men i det långa loppet är det förmodligen det enda hållbara alternativet.
En början är en ökad medvetenhet om problemen och de möjliga lösningarna. 

Sammanfattning

I  denna uppsats  redogörs  för  en intervjustudie med åtta  informanter  från olika
bibliotekssektorer.  Frågor  om  samordning  av  katalogdata  och  digitala  system
utreds.  Analysen  av  studien  utgår  från  perspektiv  hämtade  ur  samtida
samhällsdebatt. Det konstateras att biblioteken behöver samordna sig i dessa frågor
för att kunna fylla sin roll när det gäller förmedlandet av information i det digitala
samhället  och  analysen  visar  vidare  att  en  större  medvetenhet  om  denna
problematik är nödvändig. Konkret utmynnar undersökningen i iakttagelsen att en
gemensam satsning på öppna data,  praktiskt närmast realiserbart  genom en mer
allmän övergång till Libris, och öppen källkod, exempelvis genom utnyttjande av
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Koha eller liknande open source-system för bibliotek, kan ge större möjligheter till
samordning. Kommersiella aktörer skulle behöva anpassa sina affärsmodeller till en
sådan marknad och erbjuda lösningar med öppna licenser.
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Appendix

Terminologi

Det finns en hel del termer och begrepp som behandlas i uppsatsen och som kan
behöva  en  närmare  förklaring.  Även vissa institutioner  och  företeelser  som är
välkända inom biblioteksvärlden men vars betydelse inte kan tas för given för alla
läsare förklaras.

Bibliografisk. Som rör böcker, exempelvis en bibliografisk databas.
Bibliografisk post. Ett enskilt avsnitt i en databas eller annan katalog som 

indexerar och beskriver ett bibliografiskt verk, vanligen en bok. Innan 
bibliotekens kataloger digitaliserades motsvarades en bibliografisk post av ett 
katalogkort.

Bibliografisk service. En tjänst från BTJ som tillgängliggör bibliografiska poster 
ur Burk samt håller dem aktuella vid behov.

BTJ. BTJ Group AB, innan 2002 Bibliotekstjänst, har sitt ursprung i 
Bibliotekens Försäljningscentral som startades av SAB 1936. Företaget 
tillhandahåller en mängd tjänster för framför allt folkbiblioteken, till exempel 
försäljning av böcker, inbindning av böcker i biblioteksband, 
inköpsvägledning, bland annat i form av lektöromdömena i BTJ-häftet, 
populärt kallad Sambindningen och tillhandahållandet av bibliografiska poster 
i databasen Burk.

Burk. Förkortning för BTJ:s Universella Register för Katalogdata. BTJ:s 
bibliografiska databas varifrån många bibliotek, framför allt folkbibliotek, har 
tillgång till bibliografiska poster.

Data. Information, vanligen i digitala filer. Avser snarare den syntaktiska 
representationen av information än dess semantiska innehåll.

Databas. En samling strukturerad information, numera vanligen digital form.
Katalog. En katalog är vilken förteckning eller uppräkning som helst av 

någonting, exempelvis varor, adresser, båtar.
KB. Kungliga biblioteket. Statlig myndighet och Sveriges nationalbibliotek. 

Sedan 2011 ansvarigt för översyn och samverkan för alla landets bibliotek, 
inte bara som tidigare forskningsbiblioteken.

Libris. Förkortning för Library Information System. Den av KB administrerade 
samkatalogen, tidigare använd av KB och lärosätena, numera öppen för 
folkbiblioteken att ansluta sig till, givet att de deltar i samkatalogiseringen. 
Ibland avses med Libris istället den avdelning på KB som underhåller och 
utvecklar sagda samkatalog. Ibland avses istället de olika webbtjänster som 
biblioteken nyttjar i sitt gemensamma arbete med Libris. Jag har gjort mitt 
bästa för att hålla mig till endast den förstnämnda betydelsen av Libris i denna 
uppsats.
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Link. En tjänst från BTJ som innebär att biblioteken kan koppla sina 
beställningar av media till Burk, så att den bibliografiska posten hämtas 
automiskt från Burk när mediet registreras i den lokala katalogen.

Metadata. Information om information. Exempelvis bibliografisk information, 
som är information om böcker. Termen är dock vag och används ofta, kanske 
slarvigt, om data i en databas i allmänhet.

SAB. Svensk Biblioteksförening, intresseförening för svenska bibliotek. Hette 
Sveriges Allmänna Biblioteksförening och var folkbibliotekens 
intresseförening innan den slogs samman med forskningsbibliotekens 
intresseförening Svenska Bibliotekariesamfundet år 2000. Ägare eller delägare
av BTJ till 2003.

Samkatalog. Katalog som gemensamt nyttjas av fler bibliotek. Att flera bibliotek 
skapar bibliografiska poster i samma katalog kallas samkatalogisering.

Jag har valt att,  i strid med gängse skrivregler, skriva BTJ, KB och SAB med
versaler eftersom jag uppfattar det som en utbredd praxis.
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