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Inledning 

LIBRIS (LIBRary Information System) var det första stora automatiserings-
projektet för svenska bibliotek. Det innebar stora förändringar i 
biblioteksarbetet och väckte starka känslor hos många bibliotekarier, både 
positiva och negativa. LIBRIS, vars försöksdrift inleddes 1972, är intressant 
inte minst genom att det är ett internationellt sett tidigt initiativ. Så sent som 
1989 saknar Västeuropas större nationer; England, Frankrike, Italien och Väst-
tyskland nationella system av LIBRIS typ.1

LIBRIS-systemet har haft och har många inblandade aktörer som systemet 
har spelat olika roller och haft olika betydelser för. Erik Sjödell skriver i sin 
magisteruppsats: ”När man går igenom debatten om biblioteksdatoriseringen 
inser man snart att det aldrig handlade om en isolerad företeelse. Det var 
istället en fråga med klart politiska dimensioner. Så fort tekniken blev en 
realitet kom intressenter från olika läger (producenter, distributörer, politiker, 
bibliotekarier, användare, konkurrerande informationshanterare etc.) in i 
bilden. Alla präglade av egna intressen.”2 Lena Olsson visar i sin avhandling 
Det datoriserade biblioteket hur tekniken till stor del skapas som en 
kompromiss mellan de många aktörerna och talar om ”spelet kring LIBRIS”.3 
Hon visar också på hur visionen om och förväntningarna på systemet varierat 
kraftigt mellan olika aktörer.  

Många faktorer och ett stort antal intressenter har inverkat på LIBRIS-sy-
stemet men i min uppsats vill jag framför allt se på vilka möjligheter en grupp, 
biblioteken/bibliotekarierna, har haft att påverka systemet. Detta intresserar 
mig för det första givetvis därför att systemet var avsett för bibliotek och skulle 
användas av bibliotekarier. Dessutom är biblioteksverksamhet inte ett område 
som traditionellt förknippas med teknik, och framför allt var så inte fallet då 
LIBRIS-systemet introducerades. Mötet och interaktionen mellan bibliotek och 
                                                 
1 Nilsson, Kjell, 1989, Hjärtbyte eller by-passoperation? Slutrapport från en förstudie angående alter-
nativa utvecklingsvägar för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS, s. 7. 
2 Sjödell, Erik, 2000, Debatten om biblioteksdatoriseringen: tendenser i Biblioteksbladet, Bis och DIK-
forum, s. 69. 
3 Olsson, Lena, 1995, Det datoriserade biblioteket: maskindrömmar på 70-talet, s. 169. 
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teknik blir därför ett spännande studium. Vilka spänningar uppstår? Vilka 
kompromisser måste göras? På vems villkor sker teknikutvecklingen?  
 

Syfte/Frågeställningar 
I min uppsats vill jag se närmare på det drygt trettioåriga samarbetet mellan 
LIBRIS (med dess skiftande huvudmän) och biblioteken. Min övergripande 
frågeställning är hur bibliotekens/bibliotekariernas möjligheter att påverka 
LIBRIS-systemet har sett ut, och hur dessa möjligheter eventuellt förändrats, 
under och mellan olika perioder i systemets historia. För att kunna skapa mig 
en uppfattning om detta vill jag undersöka LIBRIS’ organisation; hur 
ansvarsfördelningen över LIBRIS har sett ut från systemets barndom i början 
av 70-talet fram till nutid (2004). Här är syftet att undersöka dels hur 
ansvarsfördelningen i stort har sett ut och vilka konsekvenser detta haft för 
bibliotekens möjligheter att påverka och dels hur bibliotekens intressen har 
tillgodosetts i olika instanser, t.ex. referensgrupper och andra rådgivande 
organ. Det är givetvis svårt, särskilt när det gäller ett delvis historiskt studium, 
att göra en kvalitativ mätning och säga hur stort inflytande biblioteken faktiskt 
haft genom dessa organ. Det jag syftar till är därför att genom en undersökning 
av LIBRIS organisation kunna visa åtminstone på de organisatoriska 
förutsättningarna för biblioteksinflytande. Vid studium av LIBRIS-systemet är 
det uppenbart att de organisatoriska aspekterna har ett nära samband med 
LIBRIS utveckling och har påverkat denna på ett mycket tydligt sätt. I min 
undersökning vill jag så vidare se på LIBRIS-systemets utveckling ur ett 
biblioteksperspektiv. Också här är jag intresserad av bibliotekens 
förutsättningar att påverka, t.ex. i form av ADB-kunskaper hos 
bibliotekarierna och information från LIBRIS-ansvariga. Jag vill också titta lite 
närmare på de önskemål biblioteken har haft på systemets utveckling under 
olika perioder. Genom att se på om och när dessa önskemål uppfylls vill jag ge 
indikationer på hur utvecklingen av systemet har följt bibliotekens behov. 
Något vill jag också gå in på vilka svårigheter som funnits inför att uppfylla 
önskemål från bibliotekssidan. Intressant i sammanhanget är givetvis hur 
bibliotekarierna själva uppfattat sina möjligheter att påverka i LIBRIS-arbetet, 
något jag också har försökt skapa mig en uppfattning om. Det blir oundvikligt 
att ett studium av bibliotekens samarbete med LIBRIS också i någon mån blir 
en undersökning av hur LIBRIS-systemets inflytande på och position i 
biblioteksvärlden ser ut och hur det har förändrats genom systemets historia. 
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Källor och metod  
I min uppsats vill jag ge en någorlunda sammanhängande bild av LIBRIS-
systemet i fråga om organisatoriska och vissa utvecklingsmässiga aspekter. 
Uppgifterna kring LIBRIS-systemet är emellertid tämligen fragmentariska och 
spridda på en mängd källor. (Systemets planerings- och projektfas, fram till 
1980, har dock beskrivits ingående av Lena Olsson i avhandlingen Det 
datoriserade biblioteket: maskindrömmar på 70-talet från 1995.) En stor del av 
mitt uppsatsarbete har därför bestått i att leta upp uppgifter och åsikter för att 
sammanställa dessa till en mer helhetsmässig bild av LIBRIS.  

En av mina främsta källor till information om LIBRIS-systemet har varit 
informationsbladet/tidskriften LIBRIS-meddelanden. Tidskriften började ges ut 
1972 med funktion att informera om verksamheten kring systemet. Mellan 
1973 och 1977 var LIBRIS-meddelanden indelad i undergrupperna ”Allmänt”, 
”Lån”, ”Förvärv”, ”Katalog” och ”AK”, där Katalog-numren var de mest 
frekventa. Tidskriften har varit viktig för min uppsats dels genom att den 
funnits under nästan hela LIBRIS historia, och dels helt enkelt för att det inte 
utgivits så mycket övrig sammanhängande information om LIBRIS. Jag har 
läst samtliga nummer av LIBRIS-meddelanden (1972-2004) Även 
informationsbladet LIBRIS-nytt som främst berör driften av systemet har varit 
av intresse. Ytterligare information om LIBRIS har jag fått från 
tidningsartiklar, utredningar och rapporter. Jag har också tagit del av LIBRIS-
avdelningens årsberättelser/årsredovisningar som, från 1978 är en del (några 
sidor) av KB:s dito. Vidare har jag läst de protokoll från ledningsgruppen som 
från 1996 är tillgängliga från LIBRIS-avdelningens informationssidor på 
webben samt protokoll från möten med referensgrupper från samma tid. 
Slutligen har jag intervjuat tre personer från LIBRIS-avdelningen och Sten 
Hedberg, före detta förste bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, som 
varit aktiv både i LIBRIS ledningsgrupp och i olika referensgrupper. De tre 
personerna från LIBRIS-avdelningen är Charlotte Jansson, 
informationsansvarig, Britt Sagnert, ansvarig för bl. a fjärrlån och utbildning, 
och Kristin Olofsson, systembibliotekarie, som har haft ansvar för olika projekt 
i LIBRIS bl.a. nya webbsök. Jag har, med undantag för Sten Hedberg, inte 
intervjuat några bibliotekarier. Dock bygger uppgifterna i flera rapporter på 
intervjuer med bibliotek och jag använder mig i uppsatsen av ett antal artiklar 
om LIBRIS från bibliotekssidan hämtade ur bland annat Biblioteksbladet och 
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DIK-forum samt material ur den tidning som utgavs 1973−1979 av 
Forskningsbiblioteksrådet, FBR- aktuellt. Det finns inte så mycket uppgifter 
om LIBRIS från vad man skulle kalla ”neutrala” källor och jag är medveten av 
att en stor del av mitt material är LIBRIS-producerat. Jag har därför försökt 
förhålla mig så kritisk som möjligt till materialet med tanke på upphovsman. 
Vidare finner jag det av intresse att redan i noterna redovisa de källor varur 
uppgifter i artiklar hämtats. LIBRIS-meddelanden betraktar jag som intressant 
inte bara genom att den innehåller uppgifter om LIBRIS organisation och 
utveckling, utan för att man här kan se t.ex. vilken information som tillhan-
dahålles biblioteken och hur den presenteras samt i vilken utsträckning 
biblioteken uppmanas att inkomma med synpunkter och förslag på LIBRIS-
verksamheten.  

Utredningar och rapporter 
Forskningen kring LIBRIS är inte stor och det som finns att tillgå för upplys-
ningar kring systemet består till stora delar av de olika utredningar och 
rapporter av mycket skiftande omfång som tillkommit under LIBRIS historia. 
Här återfinns dels statliga offentliga utredningar och dels utredningar och 
rapporter från de organ som haft ansvaret, eller del i ansvaret, för LIBRIS-
verksamheten. På 70-talet utgav statskontoret, som då innehade det odelade 
huvudmannaskapet över systemet ett antal rapporter om LIBRIS försöksdrift, 
och på 80-talet när ledningsfunktionen delades mellan Delegationen för infor-
mationsförsörjning (DFI) och KB publicerades ett flertal studier och rapporter 
från båda dessa håll. Rapporterna tillkommer ofta, av naturliga skäl, i perioder 
då LIBRIS-systemet står inför olika vägval och innehåller rekommendationer 
för organisation och utveckling. Utredningarna och rapporterna kring LIBRIS 
härstammar framför allt från 70- och 80-talet beroende på att systemet under 
denna tid dels hade skiftande och oklar ansvarsfördelning vilket föranledde un-
dersökningar och dels på att systemets utvecklingsvägar var under diskussion 
och utredning under denna tid. Jag vill här ge en kort presentation av det 
material jag använt, vilket är de rapporter och utredningar som jag funnit vara 
de av störst betydelse för systemet och de mest intressanta för mitt ämne: 1977 
gör riksdagens revisorer, genom Susanne Gaje, en större undersökning av 
LIBRIS som resulterar i granskningspromemorian Det datorbaserade 
informationssystemet för vetenskapliga bibliotek – LIBRIS. Här utreds, bl.a. 
genom intervjuer med biblioteken, hur LIBRIS-arbetet fungerar. Samma år, 
1977, kommer också den statliga Biblioteks –och 
dokumentationssamverkanskommittén (BIDOK) med sitt betänkande 
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Vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (SOU 1977:71) som ger re-
kommendationer för LIBRIS-verksamhetens huvudmannaskap. 1979 kommer 
den statligt tillsatta Organisationskommittén för vissa åtgärder på informa-
tionsförsörjningsområdet (OKI) med Förslag angående organisation av Kungl. 
Biblioteket och av LIBRIS-verksamheten. 1982 kommer DFI med rapporten 
LIBRIS – Development Evaluation genom konsulten Peter Noerr. Denna 
rapport är resultatet av en undersökning av de eventuella utvecklingsvägarna 
för LIBRIS III och utgör en viktig inlaga då den bl.a. rekommenderar att 
LIBRIS-systemet ska inrikta sig på samkatalogfunktionen. Utredaren har 
intervjuat bibliotekarier och listat deras främsta preferenser vad gäller 
utvecklingen av LIBRIS.  

1983 skriver Lennart Gärdvall för KB:s räkning rapporten Biblioteken och 
LIBRIS: En beskrivning av det biblioteksadministrativa datasystemet LIBRIS 
och bibliotekens utnyttjande av det som beskriver de tjänster och produkter 
LIBRIS erbjuder samt dess mjuk- och hårdvara och erbjuder en uppskattning 
av den ekonomiska nytta forskningsbiblioteken har av systemet. I KB:s 
rapportserie ingår också förstudien Hjärtbyte eller by-passoperation? från 
1989 utarbetad av KB:s Kjell Nilsson i syfte att klarlägga LIBRIS-systemets 
framtida utvecklingsmöjligheter. Denna innehåller också en redogörelse för 
bibliotekens önskemål för LIBRIS utveckling.  

1986 kommer rapporten Synpunkter på handläggnings- och beslutsordning 
för utveckling, förvaltning och drift av det datorbaserade 
biblioteksdatasystemet LIBRIS från DFI genom Winnie Hemborg och Urban 
Lindh. Den behandlar LIBRIS organisation och beslutsprocesserna kring 
systemet. Följande år utkommer DFI med ytterligare en rapport; Lägesrapport: 
Förstudie över LIBRIS-systemets framtida utformning som inriktar sig på 
LIBRIS mål, samt systemets utvecklingstendenser och en problembeskrivning.  
Den sistnämnda rapporten är beställd av regeringen för att tjäna som underlag 
för de överväganden kring LIBRIS huvudmannaskap som under denna tid ska 
göras av Organisationskommittén för informationsförsörjning (OFIN). 1987 
kommer denna med betänkandet Informationsförsörjning för vetenskap och 
teknik (SOU 1987:60). 

I slutet av 2003 kom genom den s.k. KB-utredningen betänkandet KB – ett 
nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) som syftar till en utvärdering av 
KB:s verksamhet och arbetsformer. I denna finns bl.a. en redgörelse för 
bibliotekens uppfattningar om LIBRIS funktionalitet och det inflytande 
biblioteken har över LIBRIS. Utredningen grundar sina resultat på intervjuer, 
enkäter och deltagande i konferenser och seminarier.  
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Forskningsöversikt – LIBRIS-systemet 
Det finns som nämndes ovan förvånansvärt lite forskning om LIBRIS-
systemet. Den som utan tvekan ägnat frågan mest uppmärksamhet är Lena 
Olsson som i sin doktorsavhandling Det datoriserade biblioteket: 
maskindrömmar på 70-talet från 1995 behandlar LIBRIS-systemets design- 
och implementeringsfas, det vill säga fram till implementeringen av LIBRIS III 
1980. LIBRIS-systemets bruksfas behandlas endast kortfattat i en epilog. Hon 
använder delvis den tekniksociologiska och teknikhistoriska forskning där 
avgörande vikt läggs vid aktörernas roll för teknikutvecklingen. Olsson menar 
dock att studierna som främst lyfter fram aktörernas betydelse inte helt fyller 
sitt syfte i fråga om så dynamisk teknik som IT-utveckling. Hon vill i sitt 
studium också anlägga ett angreppssätt som ”förutom aktörerna tydligare 
inbegriper samspelet mellan teknikutvecklingen och andra strukturella drag 
som är relevanta vid dess tillkomst.”4 Avhandlingen är en av denna uppsats 
huvudböcker. Trots att Olsson så ingående har behandlat LIBRIS 70-
talshistoria, försöksdriftstiden, har jag ändå valt att ta med denna period i min 
uppsats. Detta på grund av att jag vill ge en översiktsbild av hur LIBRIS-
samarbetet har sett ut och förändrats från LIBRIS’ vagga till nutid. Denna 
uppsats är också, jämfört med Olssons avhandling, mer ensidigt inriktad på 
bibliotekens önskemål och deltagande i referensgrupper och rådgivande organ. 
LIBRIS-systemet har vidare berörts i några magisteruppsatser: 1981 kom 
specialarbetet LIBRIS i dagligt bruk skrivet av Tapio Salo och Lars Wikström. 
Detta arbete består till stor del av en systembeskrivning av existerande rutiner 
vid Uppsalas och Linköpings universitetsbibliotek. Intressant för denna uppsats 
är främst en lista synpunkter på LIBRIS-systemet från 1978 från Uppsala 
universitetsbibliotek. Karin Strandh och Lena Öqvist har i sin uppsats 
Folkbibliotekens attityder till BTJ´s produkter Link och Bibliografisk service 
samt möjligheten till registrering i LIBRIS från 1998 bl.a. en kortare översikt 
av LIBRIS historia samt en intervju med LIBRIS-avdelningens dåvarande 
avdelningschef Mayre Lehtilä-Olsson och informationschefen Henrik Åslund. 
2000 kommer Erik Sjödells magisteruppsats Debatten om 
biblioteksdatoriseringen: tendenser i Biblioteksbladet, BiS och DIK-forum 
1970-1999 där han söker spåra tendenser i den svenska 
biblioteksdatoriseringen under dessa år bland annat med hjälp av tre 
värdegrunder för data- och systemutveckling; positivism, kommersialism och 

                                                 
4 Olsson, 1995, s. 18.  
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humanism, hämtade ur Åke Grahm och Curt Johanssons bok Den datoriserade 
Prometheus (1985). Den behandlade datoriseringsdebatten i Sjödells uppsats 
upptas till stor del av diskussioner kring BUMS och LIBRIS vilket gör den 
intressant för denna uppsats. I uppsatsen Bibliotekskatalogens utveckling i 
Sverige från medeltid till nutid: sedd ur ett institutionsperspektiv (2001) 
undersöker Catharina Arvidsson och Magdalena Jansson den svenska 
bibliotekskatalogens utveckling mot bakgrund av den kontext katalogen 
skapades i och i vilket förhållande den stått till bibliotekens institutionalisering. 
Här ges bl.a. en redogörelse för LIBRIS historia, både organisatoriskt och 
drifts/utvecklingsmässigt.  

Vad gäller svensk biblioteksautomatisering vid sidan om LIBRIS finns ett 
antal undersökningar, huvudsakligen magisteruppsatser, främst om olika folk-
biblioteks införande av lokala system. Emellertid skiljer sig dessa 
automatiseringsprojekt så mycket från mitt ämne att jag inte anser dem 
relevanta för denna undersökning. Intressantare som jämförelsematerial med 
LIBRIS är andra internationella bibliotekssystem. I den norska undersökningen 
Inn i informasjonssamfunnet från 1984, som utgörs av resultaten från forsk-
ningsprojektet ”Biblioteksarbeid, arbeidstakerintresser og EDB” utfört av 
Kommunale biblioteksarbeideres forening, finns ett kapitel om LIBRIS norska 
motsvarighet BIBSYS som togs i drift något senare än LIBRIS, 1976. Här 
intervjuas 17 bibliotekarier och biblioteksassistenter från 
universitetsbiblioteken i Tromsø och Bergen (som tillsammans med 
universitetsbiblioteken i Trondheim är de bibliotek som infört BIBSYS under 
denna tid) om hur de tycker att deras arbetssituation har förändrats genom 
anslutningen till systemet. 

Forskningen om användarmedverkan i systemutveckling är en relativt om-
fattande sådan och jag går närmare in på hur den har sett ut i mina teoretiska 
utgångspunkter.  

 
  

Teoretiska utgångspunkter 

Synen på användaren i forskning om informationssystem 
En av anledningarna till att jag finner det relevant att diskutera 
systemutveckling ur ett användarperspektiv är att det sedan 70-talet 
uppmärksammats att automatisering av en verksamhet aldrig bara innebär en 
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mekanisering av vissa arbetsuppgifter utan har stora implikationer även för den 
”datoriserade” verksamhetens organisation, arbetsprocesser i stort och 
arbetsmiljö. Datorisering av en verksamhet eller förändringar i befintliga 
datasystem kan t.ex. innebära att personal blir överflödig eller att kraven på de 
anställdas kvalifikationer förändras. Jørgen Bansler (forskare i datalogi vid 
Köpenhamns universitet) påpekar i sin Systemutveckling: teori och historia i 
skandinaviskt perspektiv att systemutvecklingens mål i regel inte bara är att 
utveckla och införa ett datasystem utan också syftar till en omdaning av en viss 
verksamhets organisation och arbetsprocesser. Vidare menas med 
systemutveckling vanligtvis något som äger rum i nära anknytning till den 
verksamhet som ska förändras och som berör en större grupp människor. 
Genom detta kan systemutveckling definieras som en form av 
organisationsförändring lika mycket eller mer än som en rent teknisk 
konstruktionsprocess5  

Hur har så användarperspektivet behandlats i forskningen kring 
informationssystem? Forskningen kring utveckling och användning av 
datasystem har från 60-talet varit tämligen riklig men också behäftad med stora 
oenigheter i fråga om lämpligt teoretiskt underlag och vilka frågeställningar 
och problem som är centrala för forskningsområdet. De olika 
forskningstraditionerna skiljer sig åt inte minst i synen på användaren och de 
sociala relationerna i arbetslivet. Den äldsta traditionen eller skolan är den 
informationsteoretiska, där man betraktar ett företag som ett cybernetiskt 
system och forskningens mål är att skapa metoder för att beskriva informa-
tionsmängder och informationsströmmar. Syftet med datorisering är 
rationalisering och effektivisering och forskningen syftar att bidra till 
maximerat utnyttjande av datatekniken.6  

I början av 70-talet fick man upp ögonen för datoriseringens sociala konse-
kvenser. I den socio-tekniska skolan, visualiseras nu företaget som bestående 
av ett socialt och ett tekniskt system som skall fungera tillsammans. Viktiga för 
forskningen är arbetssituationens sociala relationer och handlingsmönster. Pro-
blemområdet är de socialpsykiska svårigheter som man ser som resultatet av att 
ekonomiska mål prioriteras på bekostnad av sociala. Under 70-talet växte 
också den fackligt-politiska skolan fram i vilken företaget ses som en arena för 

                                                 
5 Bansler, Jørgen, 1990, Systemutveckling: teori och historia i skandinaviskt perspektiv, s. 5f. Bansler 
påpekar att ”systemutveckling” oftast används som samlingsbeteckning för ”systembeskrivning”, 
”systemanalys” och ”systemkonstruktion” och att synonyma begrepp är ”systemarbete” och 
”systemering”.  
6 Ibid., s. 8f. 
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konflikter mellan intressegrupper och då främst ledning och anställda/arbetare. 
Utgångspunkten är att de anställda har mycket litet inflytande över 
datatekniken på arbetsplatsen, trots att denna är av stor betydelse för 
arbetsförhållandena. Här prioriteras att undersöka hur de anställda och deras 
fackliga organisationer har möjlighet att tillskansa sig en högre grad av makt 
och inflytande för att öka arbetsplatsdemokratin.7 Den skandinaviska 
forskningen associeras ofta med denna tradition då de svenska, norska och 
danska fackföreningarna under 70-talet tog ett unikt initiativ och inte bara 
involverade sig direkt i datoriseringen på arbetsplatserna, utan också startade 
egna forskningsprojekt utan inblandning av arbetsgivarsidan.8  

En intressant skillnad mellan skolorna är hur de betraktar arbetskraften: 
Här utskiljer sig den informationsteoretiska skolan på så sätt att den i 
taylorismens anda har en förtingligad och mekanisk syn på arbetskraften 
medan de övriga skolorna fjärmar sig från bilden av människomaskinen och 
menar att organisationens uppbyggnad av sociala relationer inte kan likställas 
med mekaniska system. Ytterligare en skillnad består i synen på arbetslivets 
parter d.v.s. arbetsgivare och arbetstagare. Den fackligt-politiska traditionen 
framhåller här att det i det kapitalistiska samhället finns en fundamental 
motsättning mellan arbete och kapital och att denna på ett grundläggande sätt 
präglar de sociala relationerna och därmed systemarbetet. De övriga skolorna 
ser de båda parternas intressen som väsentligen desamma.9

För min uppsats, där jag intresserar mig för användarnas/bibliotekariernas 
möjligheter att få inflytande över LIBRIS-systemet, är de socio-tekniska och 
fackligt-politiska traditionernas användarperspektiv mest intressanta. I mitt 
uppsatsarbete har jag fått ställa mig frågan om vad det egentligen är som ger 
inflytande eller makt i ett samarbete eller en organisation. För att kunna 
urskilja sådana faktorer har jag valt att använda mig av aspekter dels av 
forskning inom systemutveckling och dels av organisationsteori – som ovan 
framkommit kan systemutveckling betraktas som en form av 
organisationsförändring.  

Som en bakgrund till resonemanget om bibliotekens möjligheter att 
påverka LIBRIS-systemet vill jag titta närmare på begreppen makt, ansvar och 
användarinflytande. Här har jag bl.a. använt mig av de diskussioner Karin Pet-
tersson för kring dessa begrepp i sin licentiatavhandling 

                                                 
7 Bansler, 1990, s. 9. 
8 Ibid., s. 69. 
9 Ibid., s. 9. 
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Informationsstrukturering, ansvarsfördelning och användarinflytande från 
1994. Pettersson relaterar dessa begrepp till informationssystem och jämför 
genom sex fallstudier hur ansvarsfördelning, maktfördelning och 
användarinflytande påverkas av två olika informationssystemstrategier. Jag har 
också, främst vad gäller frågan om makt i organisationer, använt mig av Dan 
Ingvar Jacobsen och Jan Thorsviks organisationsteoretiska Hur moderna 
organisationer fungerar från 2002.  
  

Ansvar 
Ansvar definieras i Nationalencyklopedin som ”skyldighet att se till att viss 
verksamhet fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker”.10 Ansvarsför-
delning är en viktig och nödvändig komponent inom alla organisationer och 
verksamheter. Ovilja att ta ansvar eller bristande eller oklar ansvarsfördelning 
kan leda till att aktörer utför uppgifter de inte har ansvar för eller att uppgifter 
inte blir utförda alls. Ansvarsfördelningen är också av stor betydelse för 
prestationsförmågan och olika aktörers engagemang och delaktighet i verksam-
heten.11 Karin Pettersson skriver att ansvar kan betraktas som ”en individs 
preciserade rättigheter och skyldigheter rörande en arbetsuppgift”. Som synes 
skiljer sig denna definition från NE:s i så måtta att den också pekar ut att 
ansvar också innebär rättigheter och inte bara skyldigheter och konsekvenser. 
Pettersson påpekar att rättigheter här kan likställas med befogenheter och beto-
nar vikten av att ansvar och befogenheter följs åt för en konsekvent 
ansvarsfördelning. Individen måste, för att kunna axla sitt ansvar, inneha eller 
tilldelas lämpliga förutsättningar i form av resurser och kompetens.12 Det 
räcker inte med tilldelat ansvar utan aktören måste ha en vilja att uppfylla 
detta. Denna vilja är sammankopplad med möjligheten till produktivt arbete, 
feedback på arbetsuppgifter och relevant och kontinuerlig utbildning inom det 
ansvarsområde man tilldelats.13 En anledning till att jag finner 
ansvarsbegreppet relevant för min uppsats är att ansvar inte bara är något man 
”får” eller ”tilldelas” utan också något man ”tar” och ”känner”. Den grad av 
ansvar man är villig att ta eller den utsträckning man känner sig ansvarig för 
något är kopplat till den uppfattning man har om det aktuella området eller 

                                                 
10 Nationalencyklopedin, URL: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=115452&i_word=ansvar 
11 Pettersson, Karin, 1994, Informationsystemstrukturering, ansvarsfördelning och användarinflytande: 
En komparativ studie med utgångspunkt i två informationssystemstrategier, s. 50 
12 Ibid., s. 51. 
13 Drucker, Peter F., 1975, Organisation, ledning, ansvar: Handboken för beslutsfattare, s. 198. 
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projektet och det engagemang man har för detta. ”Ansvarskänsla” är enligt 
Nationalencyklopedin en ”känsla av moraliskt ansvar, vanl. utan formellt 
ansvar.”14 Att känna sig ansvarig för något skiljer sig härmed från det formellt 
tilldelade ansvaret genom att det innehåller en moralisk dimension. Då ansvar 
diskuteras i samband med företag eller organisationer handlar det företrädesvis 
om hur man fördelar ansvar och hur man får aktuella personer att sedan ta detta 
ansvar. Att tilldela en aktör ansvar förefaller vara den lättaste uppgiften, att få 
någon att ta detta ansvar är något svårare men att få denna någon att verkligen 
känna sitt ansvar måste vara den största utmaningen.  

Vad gäller informationssystem understryker Pettersson vikten av en nog-
grann fördelning av ansvaret i form av t.ex. systemägarskap samt att 
datapersonalens roll är tydligt klarlagd. Det är av största vikt att användarna är 
medvetna om var olika ansvarsgränser går och vad de själva ansvarar för.15 
Exempel på vad som kan vara användarnas ansvar är att de använder systemet 
och att de uppfyller kraven på god informationskvalitet då data insamlas samt 
att de framlägger förändringsförslag till de som är ansvariga för systemet.16 De 
fallstudier Pettersson utfört visar på att oklar ansvarsfördelning (eller bristande 
ansvarstagande hos formellt utsedda organ) kan leda till att dataadministratören 
(dataavdelningen) får allt det faktiska systemansvaret varpå användarna inte 
uppfattar att informationssystemen är ”deras” vilket i sin tur leder till ett lågt 
ansvarstagande hos dessa.17 Detta kan ta sig i uttryck så att användarna inte an-
vänder systemet, eller endast använder delar av det, vilket kan resultera i att 
databasen kommer att sakna relevant information.18 Det kan också yttra sig så 
att användarna inte litar på den av systemet producerade informationen och 
därför utför sitt arbete både manuellt och via systemet.19 Hur väl man lyckas få 
användarna att ta ansvar för systemet och sin information beror, menar 
Pettersson, framför allt på användarnas uppfattning om informationssystemets 
verksamhetsnytta, det gehör de får för sina behov och önskemål i samband med 
utveckling och förändring av systemet, vilka rättigheter och skyldigheter de har 
avseende informationssystemet samt avståndet till systemansvariga.20  

                                                 
14 Nationalencyklopedin,URL:      
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105458&i_word=ansvarsk%e4nsla 
15 Pettersson, 1994, s. 94. 
16 Ibid., s. 126. 
17 Ibid., s. 95. 
18 Ibid., s. 96. 
19 Ibid., s. 114. 
20 Pettersson, 1994, s. 95f. Detta är resultat som framkommit i Petterssons fallstudier. 
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Pettersson urskiljer flera nivåer av ansvar för ett informationssystem; dels 
ansvar för utveckling av ett system och dels ansvar då implementeringen av 
systemet skett. I det förstnämnda ansvaret ingår att borga för att systemet mot-
svarar den aktuella verksamhetens anspråk. Detta gör man, påpekar Pettersson, 
förslagsvis genom grundlig planering och inventering av de behov som finns i 
den verksamhet som ska nyttja systemet.21  

Som framkommit är användarnas benägenhet att ta ansvar för systemet 
nära relaterad till acceptansen av systemet och dess verksamhetsnytta. Här är 
också den utbildning som tillhandahålles av stor vikt, inte minst för att 
användarna ska känna sig säkra i arbetet med systemet. Denna utbildning och 
den information som ges om systemet bör hållas på en realistisk nivå för att 
undvika besvikelse från användarnas sida och med det risken för ett lägre 
ansvarstagande.22 För att användarna ska känna att det är meningsfullt att ta 
ansvar är det viktigt att information ges i hög utsträckning t.ex. när systemet är 
underlagt förändringsarbete. En transparent beslutsprocess och möjlighet till 
god dialog med dataavdelningen är betydelsefulla komponenter i detta.23  
 

Makt 
Inom organisationsteorin definieras makt vanligen som en aktörs förmåga att 
överkomma motstånd och därmed uppnå ett eftersträvat mål eller resultat.24 I 
Nationalencyklopedin påpekas att inom samhällsvetenskapen är makt 
”antingen handling, dvs. maktutövning eller förmåga, dvs. maktresurser. Makt 
utövas direkt när en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s vilja, även om 
handlingen strider mot B:s vilja eller intressen, men kan också utövas på 
indirekt väg.”25 Maktbegreppet är nära sammanbundet med ansvarsbegreppet 
eftersom ansvarsstrukturen och maktfördelningen i verksamheten ofta 
överensstämmer i hög utsträckning.26  

Det finns ett väldokumenterat samband mellan maktförhållandena i en 
organisation och denna organisations struktur. Jacobsen/Thorsvik påpekar att 
all organisering innebär en ”slagsida” – att strukturen framhåller vissa grupper 
och åsikter på bekostnad av andra.27 Den formella strukturen influerar 

                                                 
21 Ibid., s. 125. 
22 Ibid., s. 97f. 
23 Ibid., s. 101. 
24 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, 2002, Hur moderna organisationer fungerar, s. 199. 
25 Korpi, Walter, ”Makt”, Nationalencyklopedien. 
26 Pettersson, 1994, s. 53. 
27 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 219f. 
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deltagandet på beslutsarenorna genom att definiera rätten och plikten att 
deltaga på dessa.28 Det har dock påpekats att det ofta är de formella 
maktfaktorerna som får uppmärksamhet medan det i realiteten kan finnas 
informella maktstrukturer som kan ha mycket stor betydelse i verksamheten. 
En person med stort faktiskt ansvar kan t.ex. inneha betydande informell makt i 
verksamheten även om denna inte är formellt tilldelad.29  

I Jacobsen och Thorsviks bok finns ett utförligt kapitel om makt i 
organisationer man bl.a. diskuterar förhållandet mellan makt och beroende. 
Författarna pekar på sociologen Richard Emerson som en av de första att be-
trakta makt som en social relation och som ett beroendeförhållande mellan 
aktörer.30 Emerson understryker att makt inte är ”a property of a person” utan 
något som innehas i förhållande till andra och att en aktörs grad av makt 
därmed kan variera mellan olika relationer. Graden av beroende avgör maktför-
delningen i ett förhållande och Emerson pekar ut några betydelsefulla faktorer 
för hur denna maktbalans ser ut: Aktör A:s makt över aktör B beror dels av i 
vilken utsträckning B intresserar sig för en tillgång A kontrollerar och dels av i 
vilken utsträckning denna tillgång är tillgänglig från andra källor. Om intresset 
eller tillgängligheten undergår förändringar transformeras därmed 
maktförhållandena i relationen.31

Jacobsen/Thorsvik vidgar perspektivet genom att skilja mellan åtta former 
av makt i organisationer:  

1. Befattningsmakt. Knuten till befattningar i organisationens hierarki, for-
mell befogenhet.  

2. Tvångsmakt. Möjligheten att använda tvångsmedel; att tvinga, gripa in, 
hindra och straffa.  

3. Kontroll över materiella resurser och belöningar. Kanske den 
vanligaste formen av makt i västerländska samhällen.  

4. Kontroll över information och kunskap. Kontroll över avgörande 
kunskap och information. 

                                                 
28 Ibid., s. 222. 
29 Pettersson, 1994, s. 53. 
30 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 206.  
31 Emerson, Richard, ”Power-dependence relations”, American Sociological Review 1962, 27, s. 32. 
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5. Social och normativ makt. Bygger på människors behov av att identifiera 
sig med andra individer eller grupper, att vara ”som alla andra”. 

6. Allianser och nätverk. Att få kontroll över de ovannämnda maktbaserna 
genom att ingå i allianser. 

7. Tillgång till och kontroll över dagordningar. Makt att avgöra vem som 
deltar eller inte deltar på viktiga beslutsarenor. 

8. Personlig makt. Genom personliga egenskaper (som vältalighet eller 
karisma) eller genom ett rykte som ger makt.32

 

Författarna poängterar att dessa former av makt endast kan säga något om en 
aktörs potentiella makt och att den faktiska makten är beroende av aktörernas 
vilja och förmåga att använda densamma. Som ovan nämnts hör makt nära 
samman med förmågan att genomdriva beslut och förändringar. En fungerande 
maktfördelning är därför en viktig faktor för att goda resultat skall uppnås vid 
beslut och förändringar i en verksamhet.33  
 

Användarinflytande 
Karin Pettersson definierar i sin rapport användare som de som använder 
systemen/informationen i sitt arbete och därigenom är beroende av dessa. An-
vändarna är verksamhetskunniga till skillnad från datapersonalen vars expertis 
är informationsteknologi.34 I min uppsats vill jag använda denna definition på 
användare och syftar då på bibliotekarierna och inte på ”slutanvändaren”, det 
vill säga biblioteksbesökaren eller forskaren. Ofta är det naturligtvis så att 
användarna inte är en homogen grupp, utan använder systemen på olika sätt 
och därmed har skilda behov.   

Möjligheten för de anställda att påverka sin arbetssituation har debatterats 
under en längre tid under olika paroller: Under 60-talet talades det om företags-
demokrati och under 70-talet om medbestämmande. 90-talet bidrog med nya 
begrepp som kompetensutveckling, kvalitet, ny teknik och ökad produktivitet.35   
                                                 
32 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 207-209. 
33 Pettersson, 1994, s. 58. 
34 Pettersson, 1994, s. 29. 
35 Ibid., s. 60f. 
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Pettersson påpekar att påverkan över arbetssituationen baseras på att 
individen besitter kunskap och har tillgång till information om arbetet och att 
planeringen och styrningen av arbetet är decentraliserad36. Dock tenderar det att 
vara så att antalet individer representerade vid planering och förändringar av 
arbetssituationer är omvänd proportionellt i förhållande till vikten av berörd 
frågeställning.37 Jacobsen/Thorsvik påpekar att det tycks finnas ett samband 
mellan antalet medverkande i en beslutsprocess och graden av konflikt så att en 
bred medverkan från en organisations medlemmar leder till konflikter i ökad 
utsträckning. Detta, påpekar författarna, kan framstå som paradoxalt ur demo-
kratiaspekt men förklaras av att ”deltagandet ofta leder till att konflikter 
kommer i dagen, det vill säga lyfts från det osynliga till det synliga.”38 
Jacobsen och Thorsvik påpekar att det idag är väl dokumenterat att konflikter 
och skilda åsikter kan ha vissa positiva effekter, främst i fråga om att 
synpunkter och ny information förs fram vilket kan leda till bättre beslut.39  

Redan i ett tidigt skede av systemutvecklingens historia drogs en skiljelinje 
mellan de som använder systemen/tekniken och de som sköter 
utvecklingsarbetet. Dataexperten fick uppgiften att överse aktuella 
arbetsprocesser och rationalisera dem.40 Gro Bjerknes och Tone Bratteteig tar i 
en artikel upp de tre skäl som vanligen ges för användarmedverkan i systemde-
sign: förbättra kunskapen varpå systemet byggs och därmed anpassa systemet 
bättre till arbetet, underlätta för realistiska förväntningar och reducera motstånd 
inför förändringar samt slutligen för att förbättra arbetsplatsdemokratin genom 
att ge medlemmarna i en organisation rätten att delta i beslut som med stor 
sannolikhet kommer att påverka deras arbete.41 Debra Howcroft och Melanie 
Wilson påpekar i en artikel 2003 att användarmedverkan i systemutveckling 
ofta har ansetts vara en garanti för att minimera motstånd och skapa ett 
framgångsrikt system. Emellertid, påpekar författarna, har forskning visat 
mycket varierande resultat i fråga om detta förmodade samband. Viktigt, menar 
Howcroft och Wilson (som tydligt tillhör den fackligt-politiska skolan), är 
också att se på de sociala och kulturella processerna kring systemutveckling 

                                                 
36 Ibid., s. 60. 
37 Goldkuhl, Göran & Röstlinger, Annie, 1988, Förändringsanalys: arbetsmetodik och förhållningssätt 
för goda förändringsbeslut, s. 174.  
38 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 225. 
39 Ibid., s. 218. 
40 Bansler, 1990, s. 63. 
41 Bjerknes, Gro, & Bratteteig, Tone, ”User Participation and Democracy: A Discussion of Scandinavian 
Research on Systems Development”, Scandinavian Journal of Information Systems, 1995, 7 (1), s. 73f.  
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och de maktstrukturer som finns i organisationen.42 Organisationen kan ses som 
en politisk arena där olika aktörer förhandlar om sina privata intressen vilket 
gör att systemutvecklaren, som ofta befinner sig mellan dessa intressen, måste 
besitta, inte bara teknisk, utan även social och politisk begåvning för att 
systemet ska bli en framgång.43  

Pettersson understryker att i systemutveckling är ett reellt 
användarinflytande av mycket stor vikt då man annars riskerar att lägga huvud-
fokus på de tekniska lösningarna vilket kan leda till att kunskap som är 
självklar för användarna inte medtas i systemet med svårtolkad information 
och missförstånd som resultat.44 En anledning till att användarna inte ges 
möjlighet att delta i en utvecklingsprocess kan vara att projektet är under stark 
tidspress.45  

Även för användarnas acceptans av systemet är ett deltagande i 
utvecklingen (t.ex. genom testning av systemet) viktig.46 Pettersson påpekar att 
det kan vara ett både kostsamt och ödesdigert misstag att tolka användarnas 
eventuellt bristande datakunskaper som att det är lämpligast att 
systemutvecklingen sker utan dessas medverkan.47 Det handlar vidare om att 
finna de rätta representanterna för användarmedverkan så att vissa personalka-
tegorier inte företräds av inaktiva och oengagerade personer som då främst kan 
betraktas som ”gisslan” hos projektet.48  

Är så användarmedverkan alltid av godo? Här måste poängteras att med-
verkan i en process och inflytande över densamma inte är samma sak. 
Howcroft och Wilson påpekar att användarmedverkan ibland kan vara av 
endast symbolisk och ej reell art och visar på att ett exempel på en sådan 
”pseudo-delaktighet” kan vara när utvecklaren bara är intresserad av 
användarens behov för att få information i designsyfte.49 Det finns risk att 
användarna på grund av otillräckliga kunskaper blir passiva assistenter i 
systemutvecklingen men ändå förväntas dela på ansvaret för att projektet ska 
utlöpa väl. Dessutom finns en inneboende ojämlikhet redan i det faktum att det 
ofta är ledningen och inte användarna som bestämmer a) om användarna ska 

                                                 
42 Howcroft, Debra & Wilson, Melanie, “Paradoxes of participatory practices: the Janus role of the 
systems developer”, Information and Organization 13 (2003), s. 5. 
43 Ibid., s. 7f. 
44 Pettersson, 1994, s. 69. 
45 Ibid., s. 106. 
46 Ibid., s. 98. 
47 Ibid., s. 99. 
48 Ibid., s. 100. 
49 Howcroft & Wilson, 2003, s. 4. 
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vara delaktiga; b) hur delaktigheten ska utformas; c) graden av delaktighet och 
den utsträckning i vilken denna delaktighet påverkar beslutsprocessen; d) vilka 
användare som ska väljas ut att deltaga; och d) huruvida omorganisation över 
huvud taget är önskvärd.50 Det är inte säkert att systemets mål och 
konsekvenser för användarnas arbete verkligen överensstämmer med den 
vision som uppmålats av projektets sponsorer.51 I Petterssons fallstudier 
framkommer vidare att användarrepresentanter inte alltid innebär att det är 
slutanvändaren som kommer till tals utan att det ofta rör sig om chefer för 
aktuella verksamheter. Här är det av stor vikt att de beslut som fattas är 
förankrade också i övriga användargrupper.52  

Pettersson menar att individen för att kunna ha ett inflytande över sin 
situation måste ha ”en helhetsmässig förståelse för syftet med sina arbetsupp-
gifter och deras relation till den övriga verksamheten.” Det måste framgå klart 
hur verksamheten skall fungera samt vilka gemensamma värderingar som styr 
denna verksamhet.53 Också faktorer utanför organisationen som kunder, 
leverantörer, lagstiftare, myndigheter och massmedia har givetvis inflytande 
över verksamheten och därmed den enskildes arbetssituation och möjligheten 
till inflytande över denna.54  

Av grundläggande betydelse för att någon ska vara motiverad att medverka 
i en process är givetvis att man har uppfattningen att denna process över huvud 
taget är möjlig att påverka. Ett problem härvidlag är teknikdeterminismen, 
d.v.s. synen på tekniken som en självständig kraft eller organism med förmåga 
att utveckla sig själv bortom mänsklig kontroll. Jørgen Bansler påpekar att 
denna förenklade och i någon mån ”mystiska” förklaring av den tekniska 
utvecklingen frodas i debatterna kring informationssamhället, inte minst inom 
naturvetenskaparnas och teknikernas egna led.55 Han understryker vikten av att 
framhålla att tekniken utvecklas och används av människor i syfte att lösa 
specifika problem eller nå vissa mål och att vem som har inflytande över 
teknikutvecklingen beror huvudsakligen på samhällets maktstrukturer och 
sociala relationer.56 Pettersson understryker att om man glömmer att systemen 
är mänskliga produkter; finns risk att användarnas behov kommer bort och 
dessa betraktas som en homogen massa utan inbördes variationer. Systemen är 
                                                 
50 Ibid., s. 16f.   
51 Ibid., s. 21. 
52 Pettersson, 1994, s. 115. 
53 Ibid., s. 68. 
54 Ibid., s. 61. 
55 Bansler, 1990, s. 16. 
56 Ibid., s. 17. 
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utvecklade för att arbetsuppgifter ska kunna utföras eller för att sända 
information människor emellan. De människor som använder 
informationssystemen gör detta med en viss intention och om man inte är 
uppmärksam kan denna intention gömmas bakom systemet vilket kan leda till 
”en ökad känsla av institutionalisering och övertro på systemet som 
beslutsfattare”.57 Ett annat problem som kan uppstå när system får status av 
självständiga objekt är uppfattningen att de fel som uppstår beror på systemet 
och inte på de människor som utför sina arbetsuppgifter med datorerna som 
hjälpmedel.58 Bansler visar på fatalismen i det teknikdeterministiska tänkandet; 
eftersom teknikutvecklingen inte kan styras saknar människan 
handlingsmöjligheter och har bara att försöka ”följa med” i denna utveckling.59 
I mitt uppsatsarbete har jag själv noterat hur lätt det är att tillräkna tekniken, i 
detta fall LIBRIS-systemet, en roll som självständigt agerande subjekt.  

Sammanfattande om teoridelen 
Genom teoriavsnittet vill jag understryka det nära sambandet mellan införande 
och utveckling av ett datasystem och organisationsförändring av den aktuella 
verksamheten. Detta för att belysa den stor inverkan systemutveckling har på 
en verksamhet och därmed på de som arbetar inom denna. Jag återkommer i 
uppsatsen till begreppen ”Ansvar”, ”Makt” och ”Användarinflytande”, dels 
med reflektioner i den ganska deskriptiva undersökningen och dels i den mer 
analyserande slutdiskussionen.  

Disposition  
Efter inledningen och efter att ha visat på syfte, källor och metod och forsk-
ningsöversikt samt presenterat teoretiska utgångspunkter ger jag, innan jag 
kommer in på min huvudundersökning, en kort bakgrund över planeringsfasen 
som föregick LIBRIS-projektet och presenterar några av de personer och in-
stanser som varit viktiga för LIBRIS-systemets utformning. För att underlätta 
läsningen av uppsatsen vill jag också visa på några viktiga punkter i LIBRIS 
historia. Slutligen diskuterar jag kortfattat vad biblioteken kan sägas vara i för-
hållande till LIBRIS, och tar här upp bibliotekens roll som samarbetspartners i 
uppbyggandet av LIBRIS databas samt bibliotekens roll som kunder. Jag 
kommer sedan in på mina huvudsakliga frågeställningar; bibliotekens 
                                                 
57 Pettersson, 1994, s. 30. 
58 Ibid., s. 31. 
59 Bansler, 1990, s. 41. 
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möjligheter till inflytande på LIBRIS-systemets organisation och utveckling 
från försöksdriften 1972 till nutid: För att lättare kunna urskilja eventuella 
förändringar i bibliotekens inflytande över LIBRIS-systemet har jag valt att 
dela in LIBRIS historia i tre delar; 1972-1979, 1980-1989 och 1990 till nutid. 
Jag motiverar just denna indelning dels med att jag vill ha ungefär lika långa 
perioder och dels genom att det i anknytning till vissa av dessa år finns 
brytpunkter i LIBRIS historia: 1972 inleds LIBRIS försöksdrift med 
statskontoret som ansvarig myndighet. 1980 lämnar LIBRIS projektstadiet och 
tas i reguljär drift. Huvudmannaskapet delas mellan KB som har driftsansvar 
och den nya myndigheten DFI som nu ges utvecklingsansvaret. 1988 får KB 
fullt ansvar för både drift och utveckling av systemet. Under rubriken 
”Biblioteken och LIBRIS organisation” redogör jag för hur den övergripande 
ansvarsfördelningen över systemet sett ut under aktuell period och vilken 
eventuell påverkan denna haft på bibliotekens möjligheter till inflytande. Jag 
behandlar vidare vilka specifika organ, t.ex. referensgrupper, som finns för 
biblioteksinflytande. Under ”Biblioteken och LIBRIS utveckling” berör jag 
bibliotekens förutsättningar, t.ex. i form av ADB-kunskaper, för att delta i 
utvecklingen samt redogör för bibliotekens önskemål på systemet under denna 
tid. I kapitlen som berör perioderna 1980-1989 och 1990 till nutid visar jag 
också något på hur bibliotekens önskemål efterföljts i utvecklingen av LIBRIS. 
I slutdiskussionen vill jag, med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter, 
renodla några frågeställningar kring biblioteksinflytande i LIBRIS-samarbetet, 
och visa på hur detta eventuellt förändrats under systemets historia. Jag 
avslutar med sammanfattning och några förslag till framtida forskning.  
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Undersökning 

LIBRIS-systemet, kort bakgrund  
Efter andra världskriget kom vetenskapens betydelse för samhället att bli allt 
större, vilket innebar att universiteten började upprustas och att universitetsbib-
lioteken därmed ställdes inför allt större utmaningar. Dessa svårigheter ökade 
under 50- och 60-talet i takt med en ständigt växande tillströmning av studenter 
och forskare och en breddning av universitetens ämnesutbud. Bibliotekens fö-
reträdare önskade i stor utsträckning ökade personalresurser men statsmakterna 
såg i den nya datatekniken en möjlighet att kunna hantera bibliotekens växande 
informationsmängder utan dramatiska personalökningar.60 Projektet LIBRIS 
får en dubbel roll då det framväxer både som ett teknikprojekt och som en 
organisationsreform mot större samordning och effektivitet.61  

En betydande person för LIBRIS-projektet var Uno Willers som 1952 blev 
riksbibliotekarie och inledde kraftfulla rationaliseringar av KB, bland annat 
genom användning av ny teknik. Willers var intresserad av att med KB som 
bas samordna litteraturförsörjningen mellan forskningsbiblioteken.62 Han var 
vidare ledamot i universitetskanslerämbetets (UKÄ:s) styrelse och hade här 
gjort ansträngningar för att frågan om ADB på biblioteken skulle tas upp till 
behandling vilket sker 1964 då UKÄ, med hjälp av riksbibliotekarien, tillsätter 
en kommitté för att behandla ADB i forskningsbibliotek. Ordförande i ADB-
kommittén blev Sune Lindqvist, som förestod det av Willers inrättade 
Bibliografiska Institutet (BI) på KB, och ledamöterna hämtades från de 
allmänvetenskapliga biblioteken.63  

Kommittén presenterar 1966 en skiss till ett ADB-system, vars främsta 
uppgift var att framställa accessionskatalogen (AK) som årligen redovisar den 

                                                 
60 Olsson, 1995, s. 58. 
61 Ibid., s. 16. 
62 Ibid., s. 10f. 
63 Ibid., s. 51. 
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utländska litteratur som förvärvats av de offentliga svenska forskningsbibliote-
ken. 1967 får statskontoret, regeringens centrala rationaliseringsorgan, i 
regeringsuppdrag att utreda forskningsbibliotekens inre organisation, ett upp-
drag som innebar att ADB-kommittén inordnades under statskontoret och att 
teknikprojektet därmed blev en del av statskontorets administrativa reformupp-
drag. Kommitténs slutrapport kommer 1969 och huvudförslaget är, liksom i 
den tidigare rapporten, en datorisering av AK. För framtiden ses en utveckling 
av LIBRIS till ett online-baserat helintegrerat system innehållande alla på ett 
bibliotek förekommande rutiner sammanknutet i ett centralt register.64 I de 
tidiga visionerna av bibliotekens datorisering spelade bilden av en framtida 
världskatalog stor roll. Kommittén hade inför sina rapporter studerat utländska, 
främst amerikanska, system och möjligheterna att importera utländsk 
katalogdata. Från 1969 producerades MARC-band med katalogdata i USA och 
England och ett mål redan på ett tidigt skede av LIBRIS-projektet var att man 
skulle kunna erhålla dylika poster från utländska centra.65  

För att befrämja samordning och samarbete mellan forskningsbiblioteken 
och för att tillhandahålla staten med en förhandlingspart inrättades 1965 (efter 
påtryckningar av bl.a. Willers) Forskningsbiblioteksrådet (FBR). Rådet, som 
bestod av ordförande Willers och tio ledamöter, skulle fungera som 
remissorgan i biblioteksfrågor, ansvara för bibliotekens arbetsfördelning samt 
hantera rationaliseringsfrågor.66 LIBRIS-projektet fick en framskjuten plats på 
dagordningen och 1970 inrättades Forskningsbiblioteksrådets ADB-grupp 
(FAG). 1968 inrättades också Statens råd för vetenskaplig information och 
dokumentation (SINFDOK) med uppgift att stödja forsknings –och 
utvecklingsarbete på detta område. 
 

LIBRIS-systemet, viktiga årtal  
1972 LIBRIS försöksdrift inleds.  
1973 Statskontoret får i regeringsuppdrag att, i samråd med UKÄ och FBR, 
bedriva fortsatt försöksverksamhet med LIBRIS enligt det av statskontoret 
framlagda lägre driftsalternativet som innebar fem anslutna bibliotek. 

                                                 
64 Olsson, 1995, s. 73f. 
65 Riksdagens revisorer, Det datorbaserade informationssystemet för vetenskapliga bibliotek – LIBRIS. 
Granskningspromemoria 10, 1977-09-19, s. 8.  
66 Olsson, 1995, s. 55. 
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1974 LIBRIS går in i sin andra systemversion, LIBRIS II och regeringen be-
slutar om det högre driftsalternativet vilket innebär en utvidgning av försöks-
driften till tio bibliotek och en ökning av terminaltiden. Bibliotekens terminaler 
byttes ut mot programmerbara sådana av märket Incoterm som kunde användas 
som minidatorer för inte alltför minneskrävande rutiner. 
1980 LIBRIS III invigs och LIBRIS upphör härmed att vara projekt –och 
försöksverksamhet och övergår i reguljär drift. 21 forskningsbibliotek är nu an-
slutna till LIBRIS. LIBRIS III är, liksom sin föregångare, ett 
beståndshanteringssystem inriktat på katalogisering, lokalisering och 
katalogprodukter. Driften sköts av KB medan utvecklingen handhas av DFI. 
Kontraktet med Saab-Univac går ut detta år och datordriften förläggs till den 
statligt ägda servicebyrån DAFA. Flytten till DAFA innebär att LIBRIS kon-
verteras från en SAAB-maskin till en IBM-maskin. Efter omläggningen till 
LIBRIS III får databasen en kraftig tillväxt med en fördubbling av antalet 
poster under de två första åren. 
1985 Ämnessökning i LIBRIS möjliggörs genom IR-systemet IMDOC som 
utvecklades i samarbete med DAFA. I början av 1985 slutförs i den s.k. 
LIBRIS-MARC-gruppen arbetet med att definiera ett utbytesformat för 
LIBRIS där de bibliografiska posterna överförs från LIBRIS till lokala system 
via magnetband.  
1987 En fjärrlånerutin där biblioteken kan beställa direkt vid terminal börjar 
utvecklas. Detta år blir även kommunikationsfunktionen med lokala system 
fullt utvecklad. 
1988 KB får nu, förutom driftsansvaret, också överta samordnings- och 
planeringsansvaret från DFI och har därmed det totala ansvaret för LIBRIS. 
1991 Driften av LIBRIS flyttas från DAFA till Ericsson Data Systems. I sam-
band med detta ersätts söksystmet IMDOC av STAIRS.  
1992 LIBRIS ansluts till universitetens nät SUNET (Swedish University 
Computer Network).  
1995 Ett projekt drivs för att undersöka möjligheterna att överföra folkbibliote-
kens bestånd (BURK-poster) till LIBRIS. Detta visade sig tekniskt 
genomförbart men juridiska konflikter uppstår angående förfoganderätten kring 
de av Bibliotekstjänst (Btj) producerade BURK-posterna som Btj inte är villiga 
att låta LIBRIS överta. 1999/2000 uppnåddes istället ett avtal mellan BURK 
och LIBRIS om sökning i en gemensam nationell katalog, den s. k. 
”bibliotek.se” som tas i drift 2001.  
1996 KB får av regeringen uppdrag att under en treårsperiod utveckla LIBRIS-
systemet till en nationell, allmän och bred informationsresurs. Utnyttjande av 
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systemet skall vara kostnadsfritt. LIBRIS-systemet går nu in i en 
moderniserings- och utvecklingsfas och ökar sitt utbud av t.ex. 
specialdatabaser. Projektet som kallas ”Nytt LIBRIS” innebär inte bara att 
utbudet breddas och görs mer tillgängligt utan innehåller även uppdatering av 
den tekniska miljön från stordatormiljö till modern klient/server-uppbyggnad 
med UNIX som operativsystem. 
1997 Som ett led i att öka tillgängligheten öppnas ett www-gränssnitt − 
LIBRIS Webbsök – som gör stora delar av databasen (ca 3 milj. poster) 
kostnadsfritt tillgänglig utan särskilda användar-id och lösenord. Fortfarande är 
dock många funktioner kvar i stordatormiljön, som katalogiseringsstöd, 
utländska MARC-poster och fjärrlån. Detta år får LIBRIS också sin Z39.50-
server i produktion.67

1998 I projekt ”Nytt LIBRIS” ingår att finna en ny systemlösning för katalogi-
seringen och i slutet av 1998 sluter LIBRIS avtal med företaget Dynix GmbH 
för deras system Horizon. 
2000 Kontraktet för kataloglösning med Dynix GmbH bryts efter problem bl.a. 
med försenade leveranser och en ny upphandlingsprocedur tar sin början.  
2001 LIBRIS-avdelningen tar sitt nya, egenutvecklade fjärrlånesystem med 
både windowsklient och webbgränssnitt i drift. Detta år tas också en ny 
biblioteksdatabas (innehållande uppgifter om registrerande bibliotek) i 
användning samt den ovannämnda bibliotek.se, båda egenutvecklade. Detta 
fullbordar LIBRIS-systemets omställning från stordatormiljö till en modern 
Unix-baserad driftmiljö. 
2002 Byte av katalogsystemlösning till Endeavours Voyager. Samtidigt byter 
LIBRIS format från LIBRISMARC till MARC 21. Vid övergången till 
Voyager väljer LIBRIS att behålla sitt eget Webbsök istället för att använda sig 
av Voyagers motstycke Web Voyàge och ett projekt inleds nu för att 
modernisera Webbsök och anpassa det till det nya formatet.  
2003 Ett av LIBRIS aktuella projekt är att få in lånestatus i både webbsök och 
fjärrlåneklienten. Under maj 2003 kommer 20 universitet –och högskolebiblio-
tek att visa lånestatus på sitt bestånd och 2004 beräknas funktionen vara fullt 
utbyggd bland LIBRIS-biblioteken. LIBRIS är under 2003 också sysselsatta 
med upphandlingen av server och länkportal för elektroniska resurser. Ytterli-
gare ett projekt är att LIBRIS nu kommer att erbjuda fjärrlånetjänsten direkt till 
låntagaren genom att denna via webbformulär till sitt hembibliotek kan vidare-
                                                 
67 Z39.50 är ett standardprotokoll för informationssökning som gör att man med ett och samma gränssnitt 
kan söka information från olika datasystem.  
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befordra ett önskemål om fjärrlån som detta bibliotek i sin tur får ta ställning 
till. 
 

Biblioteken i förhållande till LIBRIS 

Vad är biblioteken i förhållande till LIBRIS? 
Då jag i mitt uppsatsarbete försökt få en bild av hur bibliotekens inflytande 
över LIBRIS-systemet ser ut har en grundläggande fråga jag fått ställa mig 
varit: Vad är då biblioteken i förhållande till LIBRIS? Bland de benämningar 
jag stött på finns ”medlemmar”, ”kunder”, ”användare” och ”LIBRIS-
producenter”.  LIBRIS har dessutom olika betydelse för och används på olika 
sätt av de inblandade biblioteken. De registrerande biblioteken (idag cirka 300) 
katalogiserar sitt förvärv i LIBRIS databas medan de icke-registrerande 
använder LIBRIS t.ex. för sökningar och fjärrlån. De stora registrerande 
biblioteken, de som tillför systemet den stora andelen nya poster, får av 
naturliga skäl en starkare ställning och är de som är ymnigast representerade i 
ledningsgrupp och referensgrupper. Även bland olika bibliotekariegrupper har 
inflytandet över och intresset för LIBRIS varierat.  

KB har, vilket redan framkommit, i fråga om LIBRIS haft en särställning 
bland biblioteken. Detta mycket igenom några få starka personer, knutna till 
KB, som tidigt fick viktiga positioner i LIBRIS-arbetet. Här ser vi Uno Willers 
(riksbibliotekarie 1952-77) som blev ordförande i FBR och Sune Lindqvist 
(chef för KB:s Bibliografiska Institut) som 1970 blev ordförande i FBR:s 
ADB-grupp FAG. Under 80-talets andra hälft när ansvaret för LIBRIS är under 
utredning engagerar sig KB med Lars Tynell (riksbibliotekarie 1977-88) aktivt 
för att få hela ansvaret för LIBRIS vilket också sker 1988.68

 

Biblioteken som samarbetspartners i uppbyggandet av databasen 
LIBRIS verksamhet är kooperativ vilket innebär att de enskilda medlemmarna 
eller biblioteken hjälper till att bygga upp databasens innehåll med sina bidrag. 
Jag vill här ge en kort presentation över hur detta samarbete har sett ut: Som 
ovan nämnts inriktades LIBRIS försöksverksamhet på en framställning av AK, 
d.v.s. registrering av det utländska förvärvet. Detta skedde fram till 1975 

                                                 
68 Kungliga biblioteket, KB:s hemsida under ”Om KB”, KB:s historia”, http://www.kb.se  

 26

http://www.kb.se/


genom att bibliotekens skickade sina anmälningar till KB där hålremsor 
stansades ut och blev till försöksutgåvor av AK i ADB-form.69 Från tryckår 
1975 har de största biblioteken själva katalogiserat sitt utländska förvärv i 
LIBRIS via egna terminaler. Under denna tid börjar även det svenska 
materialet bli aktuellt för databasen; från tryckår 1976 börjar Bibliografiska 
institutet vid KB katalogisera svenska böcker i LIBRIS.70   

En påtaglig förändring som LIBRIS förde med sig var att automatisering 
kräver standardisering och att nya, allmänna katalogiseringsregler blir nödvän-
diga. Marie-Louise Bachman, som från slutet av 60-talet deltog i arbetet att 
förnya de svenska bibliotekens katalogiseringsregler, berättar om hur man nu 
även fick ta hänsyn till databehandlingens krav. Hon visar på hur 
forskningsbiblioteksrådets katalogregelutredning under 70-talet i ett tidigt 
skede fick inriktning mot det dataformat som skulle användas för kommande 
etapp i LIBRIS-projektet – LIBRIS II.71 Vid katalogiseringen blir det viktigt att 
vara medveten om att sökbarheten i systemet skall bli bästa möjliga.72  

Vid tiden för LIBRIS införande och försöksperiod var kortkatalogerna för 
de flesta bibliotekarier det enda tänkbara arbetssättet. I en rapport från stats-
kontoret 1976 framkastas tanken om att LIBRIS-terminalerna i framtiden 
skulle kunna ersätta de relativt kostsamma kortkatalogerna. Detta avvisas helt 
från bibliotekshåll, där man menar att man av bekvämlighets- och 
säkerhetsskäl åtminstone måste ha tillgång till mikrokataloger.73 Långt in på 
90-talet fanns också möjligheten att beställa katalogkort ur LIBRIS. 

Sten Hedberg påpekar att LIBRIS-samarbetet initialt innebar att 
katalogiseringen skulle flyttas över till LIBRIS-metodiken − d.v.s. att den 
mängd och den typ av litteratur inom det löpande förvärvet som man 
katalogiserade tidigare under dåvarande metod nu skulle registreras i LIBRIS 
databas. Vad gäller urvalet för katalogisering var det därmed genom LIBRIS-
samarbetet inte aktuellt med någon medveten utökning. Man tillhandahöll en 
teknisk plattform och inriktade sig på att katalogiseringsregler och regler för 
format ska finnas.74 LIBRIS-samarbetet innebär följaktligen att biblioteken 
förväntas registrera löpande förvärv enligt de katalogiseringsregler som anges 

                                                 
69 Sandgren, Folke, ”Datoriseringen av forskningsbiblioteken”, Tvärsnitt 1988:4, s. 53 
70 Ibid., s. 54. 
71 Bachman, Marie-Louise, 1991, ”Bibliografiskt samarbete och ADB: En översikt 1955-1975”. Fram-
synthets ihugkommelse, s. 22. 
72 Evers, Gunilla, 1991, ”Hur övergången till ADB påverkade arbetet vid nationalbibliografins monogra-
fiska sektion”. Framsynthets ihugkommelse, s. 41. 
73 Riksdagens revisorer, 1977, s. 61. 
74 Intervju med Sten Hedberg 03-10-28. 

 27



av systemansvarig. Vad gäller äldre material finns emellertid inga fasta 
överenskommelser och retrospektiv katalogisering skedde och sker därmed 
huvudsakligen på bibliotekens egna initiativ och efter de prioriteringsordningar 
det enskilda biblioteket följer.75 I syfte att fjärrlånen bättre skall kunna fördelas 
biblioteken emellan införs emellertid under budgetåret 92/93 en 
bonusutbetalning för bibliotekens registrering av sitt äldre bestånd i LIBRIS-
databasen, vilket gör att denna typ av primärkatalogisering ökar med 36 
procent i jämförelse med föregående år.76 1985 höll KB en konferens om 
retrospektiv katalogisering för LIBRIS-biblioteken och i LIBRIS-meddelanden 
från 1986 ger biblioteken en lägesrapport över sina ansträngningar i denna väg. 
I slutet av 80-talet kommer många bibliotek i gång med konvertering av äldre 
poster från katalogkort till maskinläslig form.77 Biblioteken katalogiserade här 
sina äldre samlingar i LIBRIS för att sedan återta dem i de lokala system som 
nu har börjat införskaffas. En mycket stor del av primärkatalogiseringen görs 
ännu idag av de stora universitetsbiblioteken i landet samt på KB:s 
katalogavdelning men också mindre bibliotek, främst de som har 
speciallitteratur, kan göra stora insatser. Som ett exempel gjordes 1998 en 
mycket stor katalogiseringsinsats av Krigsarkivet, Invandrarlånecentralen, 
Statens musikbibliotek och Hagegårdens bibliotek.78  

Samarbetet mellan LIBRIS och biblioteken har, åtminstone sedan omlägg-
ningen till LIBRIS III, reglerats genom skriftliga avtal där parternas respektive 
åtaganden fastställs. På 80-talet, när de olika biblioteken började införa lokala 
system, säkrades LIBRIS-katalogiseringen bl.a. genom ett nytt avtal där 
biblioteken förband sig att katalogisera sitt nyförvärvade material i LIBRIS-
databasen och enligt LIBRIS regler.79

 

Biblioteken som kunder  
1980 gav regeringen i uppdrag till KB, statskontoret och UHÄ att i samråd 
med riksrevisionsverket och DFI utarbeta ett taxebaserat avgiftssystem för 
LIBRIS. Syftet var att uppnå ett effektivt utnyttjande av systemet samt att täcka 

                                                 
75 Ibid. 
76 Kungliga biblioteket, Årsberättelse / Kungl. Biblioteket, Sveriges nationalbibliotek 1/7 1992 – 3076 
1993, s. 27. 
77 Sandgren, 1988, s. 55. 
78 Kungliga biblioteket, Kungliga bibliotekets årsredovisning 1999, s. 53. 
79 Friberg, Annika, ”Lars-Erik Sanner vid LIBRIS-BIBSYS-seminariet: LIBRIS överlever inte 80-talet”, 
DIK-forum 1985:7, s. 7.  
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systemets särkostnader (kostnader för katalogprodukter och transaktioner).80 
1981 infördes för LIBRIS ett avgiftssystem där biblioteken betalar ett visst pris 
för de rörliga kostnaderna för katalogprodukter och terminaltransaktioner. 
Avgifterna var således kopplade till sök- och registreringstransaktionerna, där 
den sistnämnda var dyrare då den innebar en större belastning på den centrala 
datorn.81 LIBRIS-systemets lönsamhet var följaktligen beroende av 
transaktionsmängden. Den stora rationaliseringsvinsten för biblioteken, som 
det gällde för LIBRIS-ansvariga att sälja in, låg i idén om 
sekundärkatalogisering: Objektet katalogiseras endast en gång och denna 
katalogisering övertas, efter tillägg av lokala uppgifter, av övriga bibliotek som 
inskaffar detta objekt. För att på detta sätt kunna använda den befintliga posten 
fick man kostnaderna för transaktionerna – d.v.s. för uppsökningen av objektet 
och sekundärregistreringen.82 Förutom tidsbesparingen vad gällde ren 
katalogisering slapp biblioteken egen korrekturläsning av posterna och 
stencileringsarbetet, d.v.s. mångfaldigandet av katalogkorten genom 
duplicering. (Som enligt uppgift inte var ett uppskattat arbete då stencilerna 
”luktade illa och det var krångligt att lacka över skrivfel.”83)  

Det gällde naturligtvis att inte avskräcka biblioteken från att registrera i 
den gemensamma databasen och dessa hade också möjlighet att tillskansa sig 
en bonus som betalades ut då man tillförde systemet bibliografisk information; 
genom att primärkatalogisera ett verk eller ”snygga upp” en importerad 
preliminär post så den blir mer användbar. (1983 var t.ex. bonusen för en 
primärkatalogisering 15 kronor.84) Redan 1977 föreslogs i en utredning av riks-
dagens revisorer att biblioteken skulle ersättas ekonomiskt för sina 
primärkatalogiseringar. Detta i syfte att stimulera katalogiseringen i LIBRIS 
som under denna tid låg på mycket lägre nivåer än de beräknade.85 Personal- 
och terminalbrist gjorde under denna tid att risken fanns att bibliotek med små 
resurser lät sina nyförvärv stanna på hyllan i avvaktan på att något annat 
bibliotek gör en primärkatalogisering av verket.86 Efter införandet av 

                                                 
80 LIBRIS-meddelanden nr 38 (1981), s. 2. Katalogprodukterna var främst av två typer; katalogkort och 
listor (t. ex nyförvärvslistor). 
81 Intervju med Sten Hedberg 03-10-28. 
82 Ibid. 
83 Bachman, Marie-Louise, ”Från kort till databaser - katalogiseringens utveckling”, Biblioteksbladet 
1996:8, s. 284. 
84 Nilsson, Kjell, 1982, Övertagande av bibliografiska poster i LIBRIS databas, s. 1. 
85 Riksdagens revisorer, 1977, s. 125. 
86 Ibid., s. 58. 
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bonussystemet lönade det sig därmed att snabbt primärkatalogisera nyinskaffad 
litteratur.  

I LIBRIS-meddelanden från 1990 påpekar Jon Erik Nordstrand från Umeå 
Universitetsbibliotek att även sekundärkatalogisering utgör ”en investering i 
den gemensamma databasen” och att även denna transaktion borde kunna 
utföras på goda villkor. Han pekar här på att sökningarna, som mer kan liknas 
vid konsumtion, bättre borde bära sin del av kostnaderna. LIBRIS skall 
betraktas som ett kooperativt system och avgifterna måste uppmuntra till en 
användning som överensstämmer med verksamhetens mål.87  

Bibliotekens förhållande till LIBRIS var under avgiftstiden naturligt av en 
mer utpräglad kundkaraktär och innehöll fler ekonomiska överväganden. Sten 
Hedberg, som fanns i LIBRIS ledningsgrupp från starten 1988 till 2000, 
berättar att han på den tiden tjänsterna var avgiftsbelagda till stor del kunde 
betraktas som en ”kundrepresentant” som efter mötena rapporterade till sitt 
bibliotek t.ex. huruvida avgifterna skulle höjas eller sänkas.88  

I KB:s årsberättelse från 1981 påpekas att man ännu inte kunnat märka att 
utnyttjandet av systemet hämmats av avgiftssystemet.89 Emellertid 
rekommenderas redan i rapporten LIBRIS – Development Evaluation från 1982 
en förändring av avgiftspolicyn för att undvika att användarna avskräcks från 
användning av systemet.90 Avgiftssystemet, med en viss kostnad för varje 
transaktion, kunde också ha till effekt att biblioteken av ekonomiska skäl inte 
kunde erbjuda användarna att söka själva i systemet. 1990 erbjöd dock 
LIBRIS-avdelningen vissa bibliotek ett fast pris på en PC med MENYSÖK 
(användargränssnitt på PC), vilket gjorde att dessa kunde ställas ut till 
allmänheten.91 1996 beslöts, som ovan nämnts, att LIBRIS successivt skall 
utvecklas till en bred allmän informationsresurs vars tjänster skall finansieras 
via statsanslag och därmed vara avgiftsfria för användaren. LIBRIS 
finansierades före detta beslut av lika delar anslag och användaravgifter.92  

                                                 
87 Nordstrand, Jon Erik, ”Om prissättningen i LIBRIS”, LIBRIS-meddelanden nr 57 (1990), s. 17. 
88 Intervju med Sten Hedberg 03-10-28. 
89 Kungliga biblioteket, Kungliga bibliotekets årsberättelse 1981, s. 52. 
90 Noerr, Peter, 1982, LIBRIS – Development Evaluation, s. 54. 
91 Persson, Gun, ”GEAC på Stockholms UB – ett etablerat och stabilt system”, LIBRIS-meddelanden nr 
57 (1990), s. 7. 
92 Lehtilä-Olsson, Mayre, ”Projekt Nytt LIBRIS i startgroparna”, LIBRIS-meddelanden nr 76 (1995), s. 6. 
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1972 – 1979 

Vilka bibliotek och bibliotekariegrupper är delaktiga i 
LIBRIS-arbetet?  

Under LIBRIS första försöksperiod fick det nyinrättade högskolebiblioteket i 
Linköping, som planerats med tanke på datoriseringen, en viktig plats och fram 
till 1972 bestod LIBRIS-projektets verksamhet i att, förutom framställningen 
av AK, mata in detta biblioteks bestånd.93 Från 1972 drivs försöksverksamhet 
vid fem bibliotek vilka förutom ovannämnda i Linköping består av Kungliga 
biblioteket, Kungliga tekniska högskolans bibliotek, Karolinska institutets 
bibliotek och Uppsala universitetsbibliotek. 1974 tillkommer ytterligare fem; 
Lunds universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, Umeå 
universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek och 
Högskolebiblioteket i Borås. 14 bibliotek var LIBRIS-anslutna vid 70-talets 
slut.  

LIBRIS-projektets inriktning på en datorisering av katalogiseringen gjorde 
att de bibliotekarier som involverades tidigt i projektet, förutom 
bibliotekscheferna, huvudsakligen bestod av katalogisatörer.  

Biblioteken och LIBRIS organisation 
Statskontoret, med sin LIBRIS-grupp var, som ovan nämnts, den myndighet 
som av regeringen 1967 gavs ledningsansvaret för LIBRIS-projektet. 1972 in-
leds försöksdriften och 1973 får statskontoret i regeringsuppdrag att, i samråd 
med UKÄ och FBR, bedriva fortsatt försöksverksamhet med LIBRIS. Stats-
kontorets LIBRIS-grupp, bestående av tjänstemän, hade ansvaret för drift av 
försöksverksamheten samt för den övergripande planeringen av systemets ut-
veckling. Man hade också kontakten med de olika serviceorganisationer som 

                                                 
93 Olsson, 1995, s. 108. 

 31



var knutna till LIBRIS.94 De vetenskapliga biblioteken representerades i 
samrådet kring LIBRIS av FBR och de diskussioner som ägde rum mellan 
statskontoret och bibliotekarierna under 70-talets första del var huvudsakligen 
förlagda till FBR:s ADB-grupp (FAG) där representanter för forskningsbiblio-
teken och statskontoret deltog.95 1973 tillkom på statskontorets initiativ LIBRIS 
ledningsgrupp som en nytt formellt samarbetsorgan. Denna grupp hade en en-
bart rådgivande funktion varför statskontoret behöll sitt reella ledningsansvar 
för LIBRIS. UKÄ:s inblandning i utvecklingsarbetet var begränsad och för 
LIBRIS-projektets organisation inskränkte den sig till en ledamot i lednings-
gruppen.96 Ett problem i kontakten med biblioteken var att den personal från 
statskontoret som ursprungligen varit engagerad i projektet successivt avbröt 
sin inblandning och ersattes av i LIBRIS-sammanhang oerfaren personal. 
Kontinuiteten utgjordes därmed till stor del av projektledningen och konsulter, 
främst Bofab AB som under ett flertal år skötte systemets programmering. An-
svarsfördelningen över projektets olika delar tedde sig på grund av detta delvis 
oklar för biblioteken.97 Det framkommer i revisorernas granskning att vissa 
tveksamheter föreligger från bibliotekens sida om var man ska vända sig t.ex. 
beträffande klagomål på programmen.98  

Som nämnts i avsnittet om LIBRIS historia fanns tidigt en vision om det 
helintegrerade systemet, som skulle innehålla alla på ett bibliotek 
förekommande funktioner. I linje med denna vision bildade FAG 1973 ett antal 
arbetsgrupper för de biblioteksrutiner som man planerade att datorisera.99 Dessa 
BS-grupper (BS=Bibliotekssystem) bestod 1973 av BS:NAK (AK, 
terminalhantering m.m.), BS:MARC (utnyttjande av maskinläslig bibliografisk 
information, förvärvsrutiner), BS:lån (lånerutiner, interurbanlån), BS:per 
(periodikakontrollrutiner) och BS:dok (dokumentsökning). Arbetsgrupperna 
innehöll representanter dels från biblioteken och dels från systemsidan. I 
LIBRIS-meddelanden från denna tid påpekas att biblioteksrepresentanterna 
hade till uppgift ”att specificera bibliotekens krav och önskemål”.100 Lena 
Olsson påpekar att det genom dessa grupper inblandades även bibliotekarier 
som inte var katalogisatörer i LIBRIS-arbetet men tillägger dock att BS-
gruppernas arbete inledningsvis inte bedrevs med samma systematik som 
                                                 
94 Riksdagens revisorer, 1977, s. 96. 
95 Olsson, 1995, s. 138. 
96 LIBRIS-meddelanden 1976:2, Allmänt 6, s. 2. 
97 Riksdagens revisorer, 1977, s. 98. 
98 Ibid., s. 53. 
99 Olsson, 1995, s. 153. 
100 LIBRIS-meddelanden 1973:1, s. 3. 
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katalogisatörernas och att både statskontoret och FBR brast i sin uppgifter som 
projektledare.101 I dessa mer eller mindre frivilliga arbetsgrupper fanns ingen 
formellt ansvarig för resultat och ingen redovisning förekom av utfört arbete.102  

FBR representerade, genom sin automatiseringsgrupp FAG och sina 
arbetsgrupper för olika delar av utvecklingen, de vetenskapliga biblioteken och 
den biblioteksmässiga sakkunskapen i samrådet kring LIBRIS-projektet. Rådet 
var dock ingen självständig myndighet och hade ingen beslutanderätt över de 
vetenskapliga biblioteken vilket försvårade beslutsprocesserna kring LIBRIS.103 
Statskontoret hade också driftsansvar för de efterhand allt mer 
färdigutvecklade delarna; sökningen, katalogiseringen och 
katalogproduktframställningen, vilket gjorde att en stor del av de 
personalresurser som avdelats till utvecklingen låstes i problem kring driften.104

Som ovan framkommer har biblioteken, främst genom FBR, under denna 
tid en samrådsfunktion men inget reellt ansvar för LIBRIS resurser och utveck-
ling. I LIBRIS-meddelanden från 1976 ges en översikt över LIBRIS 
hittillsvarande organisation där det poängteras att det är statskontoret som, 
efter samråd med UKÄ och FBR, disponerar och fördelar de av regeringen 
avsatta medlen för LIBRIS-projektet och därmed styr utvecklingsarbetet:  

På statskontoret är man naturligtvis tacksam för det samarbete som existerar i olika organ 
inom ramen för gällande samråd. Det måste emellertid betonas att projektledning och 
projektansvar är förenade med exekutiva fullmakter över resurser och resursanvändning. 
Även om bibliotekssidan har haft inflytande och initiativmöjligheter har den hittills inte 
haft ett reellt ansvar för hur projektets resurser har förbrukats.105  

Under 1976 gick flera överbibliotekarier i pension, vilket ledde till en förnyelse 
och en föryngring av FBR. Lena Olsson pekar här på hur de nya ledamöterna 
bidrog med en ny teknikkompetens och en mer rationalistisk och progressiv 
inställning i arbetet kring LIBRIS och menar att det bland bibliotekarierna nu 
fanns ”en betydligt större beredskap till förändring”.106 I ett remissyttrande från 
1976 tillstyrker FBR statskontorets budgetförslag för 1976/77 på villkor att 
man får ett delat ansvar jämte statskontoret för resursernas fördelning.107 Detta 
år uppmanar FBR vidare statskontoret att föreslå regeringen att överlåta driften 
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av LIBRIS åt FBR, vilket statskontoret också gör. FBR utökar, med 
statskontorets godkännande, sina ledamöter till fem av nio i LIBRIS lednings-
grupp. I samband med detta upplöser FBR sin automatiseringsgrupp FAG. I 
avvaktan på regeringens beslut förordnade FBR interimistiskt personal till ett 
LIBRIS-sekretariat.108  

1975 hade av regeringen tillsatts en utredning, Biblioteks- och 
dokumentationssamverkanskommittén (BIDOK), för att lösa frågan om en för 
biblioteken nationell ledningsfunktion. Ytterligare en utredning, SINFDOK-ut-
redningen, tillsattes 1975 i syfte att granska organisationen av teknisk och 
vetenskaplig information och dokumentation. Dessa utredningar kom, på grund 
av sina näraliggande ansvarsområden, att samordnas. BIDOK utgjordes av sju 
sakkunniga, varav fyra bibliotekarier, däribland riksbibliotekarie Uno Willers 
och överbibliotekarie Björn Tell.109 I utredningens uppgifter ingick även att un-
dersöka frågan om ansvaret för LIBRIS. I avvaktan på denna utrednings 
förslag beslutar regeringen 1977 att LIBRIS fortsatta försöksverksamhet skall 
bedrivas av statskontoret och KB i samråd med FBR och UHÄ medan KB skall 
ansvara för den löpande driften.110 I detta ansvar för systemdriften ingick 
kontakt med till driften knutna leverantörer, planering av datorbearbetning vid 
LIBRIS datacentral, drift- och kostnadsuppföljning, ADB-tekniskt underhåll, 
underhåll av dokumentation och medverkan i utvecklingen av LIBRIS. 
LIBRIS-sekretariatet överförs nu till KB som en del av bibliografiska 
institutet.111 FBR fick, påpekar Lena Olsson, inte förtroendet att bli LIBRIS 
huvudman då det ”var en allmän uppfattning att FBR inte hade någon 
organisatorisk status och var för splittrat.”112 FBR hade, som påpekats, inte 
status av myndighet och man saknade vidare egen ekonomi. Det framkommer 
att man från bibliotekshåll kände viss frustration över denna knapphet i 
resurserna: William Odelberg på Vetenskapsakademiens bibliotek skriver 1979 
i FBR-nytt att mycket kunde varit annorlunda om FBR hade haft ekonomiska 
resurser: ”Som det blev nu nedlades mycket sakkunskap och energi till föga 
nytta.” Han skriver vidare att han med många andra menar att om FBR hade 
fått ansvaret för uppbyggnaden av LIBRIS skulle man sluppit att nu sitta med 

                                                 
108 LIBRIS-meddelanden 1976:3, Allmänt 7, s. 2. 
109 Biblioteks- och dokumentationssamverkanskommittén (BIDOK), Vetenskaplig och teknisk informa-
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”detta nystan som skapats genom en serie felgrepp och underlåtenhetssynder i 
kanslihuset och statskontoret.”113      

Sammanfattningsvis har bibliotekarierna som helhet ganska svag 
befattningsmakt eller formell befogenhet och den beslutande makten ligger 
hos statskontoret. FBR är ingen myndighet med beslutanderätt och biblioteken 
har olika moderorganisationer och utgångspunkter som gör att de har svårt att 
samlas som en enhet eller ingå gemensamma allianser. Här ser vi hur KB, som 
enskilt bibliotek, har större förutsättningar att få inflytande över LIBRIS än det 
mer splittrade FBR.  

I BIDOK-utredningens betänkande Vetenskaplig och teknisk 
informationsförsörjning (SOU 1977:71) föreslås att KB ombildas till national-
bibliotek med främst nationella uppgifter. KB som förut letts endast av 
riksbibliotekarien skall få en styrelse bestående av representanter för olika in-
tressen.114 För LIBRIS rekommenderas omläggning till ny dator, samt att 
driftsansvaret skall skiljas från utvecklingsansvaret. Man rekommenderar 
vidare inrättandet av en ny myndighet, Delegationen för 
informationsförsörjning (DFI) och att utvecklingsansvaret för LIBRIS ges till 
detta organ.115 ”Utförandeansvaret”, d.v.s. driften, bör enligt utredningen KB 
svara för.116 BIDOK-utredningen framhåller vidare att KB:s ansvar för drift och 
underhåll av LIBRIS-systemet medför behov av regelbundna kontakter med 
främst de LIBRIS-anslutna biblioteken som tillhandahåller databasen 
bibliografisk information. Utredningen föreslår att som kontaktorgan upprättas 
en nämnd för bibliografiska frågor med företrädare för dessa bibliotek samt Btj 
och DFI.117 Regeringen utsåg, enligt utredningens rekommendationer, KB att 
även fortsättningsvis ha driftsansvaret medan det övergripande 
utvecklingsansvaret nu skulle övertas av den planerade DFI. För den planerade 
systemomläggningen av LIBRIS, beräknad att vara avslutad 1980, ansvarade 
fortfarande statskontoret. Beslut om inriktning och genomförande av arbetet 
fattades av en styrgrupp bestående av fyra representanter från statskontoret 
samt en representant vardera från UHÄ, FBR, KB och fackförbunden ST 
(Statstjänstemannaförbundet) och SACO/SR. Projektledningen bestod av tre 
personer och leddes av statskontorets Inger Brinning. Projektarbetet delades 
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upp i mindre arbetsgrupper och i den s.k. problemstudiegruppen hade två 
deltagare till uppgift att särskilt företräda systemets användare.118 1979 
konstaterar Stephan Schwarz, FBR:s representant i styrgruppen, att 
forskningsbibliotekets tidigare klagomål över LIBRIS-projektet varit 
berättigade men tillägger att man nu inför omläggningen fått en ”förbluffande 
effektiv projektledning.”119  

Det framkommer att statskontoret är intresserade av att biblioteken verkli-
gen ska ta ett större ansvar för systemet. Som ovan visas är man 1976 villiga 
att överlåta driftsansvaret åt FBR och inför omläggningen till LIBRIS III är 
statskontoret måna om att biblioteken ska ta del av ansvaret bland annat genom 
en kompetent användarorganisation. Projektledaren, statskontorets Inger 
Brinning menade att man för LIBRIS-arbetet behöver, utöver en 
driftsorganisation, vid KB också bygga upp en användarorganisation med 
medlemmar från de katalogiserande biblioteken. Brinning ville ha ”en 
ansvarsorganisation, som var kompetent att ta hand om systemet och 
vidareutveckla det.”120 I LIBRIS-meddelanden från 1978 står:  

Enligt projektgruppens mening bör de bibliotek, som ska använda LIBRIS III, beredas 
tillfälle att fortlöpande framföra krav och synpunkter på systemet i drift och ge förslag till 
önskad utveckling genom en särskild användarorganisation. Denna organisation skall 
också syfta till att ge LIBRIS-biblioteken större ansvar för skilda delar av systemet. 
Medlemskap i användarorganisationen tillkommer de bibliotek, som tillför systemet 
katalogposter. Genom särskilt avtal regleras medlemsbibliotekens rättigheter och 
skyldigheter, de ekonomiska villkor som gäller, tekniska krav på medlemsbibliotekens 
utrustning m m. 121  

I och med inrättandet av DFI upphörde FBR och SINFDOK. En organisations-
kommitté för vissa åtgärder på informationsförsörjningsområdet (OKI) 
tillsattes av regeringen för att förbereda upprättandet av den nya myndigheten. 
I OKI:s direktiv ingick att överväga och ge förslag om LIBRIS-verksamhetens 
framtida organisation vilket de gör 1979 i Förslag angående organisation av 
Kungl. Biblioteket och av LIBRIS-verksamheten. Förslagen är till stora delar en 
vidareutveckling av BIDOK-utredningens rekommendationer. Här föreslås 
inrättandet av en bibliografisk avdelning på KB till vilken ansvaret för 
LIBRIS-driften förs genom en särskild LIBRIS-sektion. Till sektionens 
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uppgifter skall kontakter med de anslutna biblioteken höra och för att 
underlätta detta bör ett antal kontaktpersoner utses på biblioteken. Vidare 
föreslår OKI en rådgivande nämnd för riktlinjer för driften motsvarande den 
BI-nämnd som tidigare föreslagits av BIDOK-utredningen. Det föreslagna 
kontaktpersonnätet skall främst engageras i de frågor som har anslutning till 
den dagliga driften, medan nämnden bör behandla policyfrågor och föreslå 
riktlinjer för verksamheten samt ha möjlighet att framföra förslag om 
utveckling av LIBRIS.122 DFI:s styrelse tar beslut om utvecklingsprojekt som 
sedan kan föras av olika instanser, t.ex. KB. Beslut ”om ändringar av systemet, 
tillämpning av utvecklingsprojektens resultat m.m. tas av den ytterst 
driftsansvariga instansen, dvs. KB:s styrelse i amråd [sic] med delegationen.”123 
I regeringens proposition 1978/79:122 om vissa åtgärder på 
informationsförsörjningsområdet påpekas att de av OKI framlagda förslagen 
tillgodoser användarnas intressen och att LIBRIS-systemet nu kan betraktas 
som förankrat hos användarna i högre grad än tidigare.124

Redan före OKI:s förslag, nämligen i början av 1978, talas för första 
gången i LIBRIS-meddelanden om referensgrupper till LIBRIS. Här meddelas 
att en referensgrupp skall knytas till LIBRIS-sekretariatet och baseras på de 
redan befintliga kontaktpersonerna.125 I mars 1978 uppmanar KB biblioteken att 
utse en kontaktperson per terminal till gruppen som skall ha en rådgivande 
funktion till projektet LIBRIS-systemomläggnings ledning, samt till AK-
redaktionen och LIBRIS-sekretariatet. Referensgruppens uppgifter skall vara 
följande: Förmedla användarnas krav på förvaltningen av LIBRIS-systemet 
och ansvara för att dessa tillgodoses, ansvara för kontakter med LIBRIS-
sekretariatet och AK-redaktionen samt handha centralt distribuerad 
dokumentation rörande systemet, t.ex. användarhandboken.126 Referensgruppen 
föreslås innehålla en kontaktperson från varje medlemsbibliotek. Ett 
arbetsutskott bestående av sex medlemmar (samt chefen för LIBRIS-
sekretariatet) skall utses inom referensgruppen och hålla sammanträde sex 
gånger årligen.127   

OKI påpekar vidare i sina förslag att projektgruppen för omläggning till 
LIBRIS III har understrukit vikten av insyn och inflytande och givit ett förslag 
                                                 
122 Organisationskommittén för vissa åtgärder på informationsförsörjningsområdet (OKI), 1979, Förslag 
angående organisation av Kungl. Biblioteket och av LIBRIS-verksamheten, s. 9. 
123 Ibid., s. 11. 
124 Prop. 1978/79:122 om vissa åtgärder på informationsförsörjningsområdet, s. 14. 
125 LIBRIS-meddelanden 1978:1, s. 2. 
126 LIBRIS-meddelanden 1978:11, s. 3. 
127 LIBRIS-meddelanden 1978:15, s. 5. 
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till användarorganisation. Man visar vidare på att man i detta förslag definierar 
”användare” som de bibliotek som tillför systemet katalogposter. OKI menar 
här att detta kan vara lämpligt i behandlandet av rena driftsfrågor men att det i 
frågor om policyfrågor/riktlinjer kan vara befogat att också räkna in de 
bibliotek som inte är anslutna, de som ”går via anslutet bibliotek resp. utnyttjar 
katalogposter och bibliografier.” Man påpekar vidare att antalet anslutna 
bibliotek (14) kommer att kunna ökas efter omläggningen vilket bör tas i 
beräkningen vid diskussioner kring huruvida användarorganisationen skall 
representeras av alla anslutna bibliotek.128  

Att biblioteken hittills inte varit nöjda med sin organisatoriska status i 
LIBRIS försöksdrift framkommer i flera källor: På Carolina Rediviva klagar 
man 1978 på att LIBRIS pådyvlats biblioteken med ”dammsugaragentmetoder” 
och påpekar att projektet saknat för biblioteken rimliga beslutsgångar.129 1979 
skriver Uppsala universitetsbiblioteks Tore Hagström i Biblioteksbladet att bib-
lioteken har haft för lite att säga till om i LIBRIS-projektet, men att dessa inte 
bör, vilket vid vissa tillfällen skett, visa från sig ansvaret. Det huvudsakliga 
problemet ligger förmodligen i de knappa resurser som tilldelats projektet samt 
i en ”av majoriteten instanser delad övergripande brist på analys och 
insikter.”130

Catharina Arvidsson och Magdalena Janson påpekar i sin uppsats att 
LIBRIS utvecklats från att till stor del styras av få, inflytelserika individer till 
att bli mer beroende av större grupperingars åsikter.131 Den typ av makt som 
Jacobsen/Thorsvik benämner personlig makt har en betydande roll under 
denna tid av LIBRIS historia: Om man ser på LIBRIS i detta stadium är det 
frapperande hur ett litet antal personer har haft ett stort inflytande över 
LIBRIS. Detta både i kraft av formella positioner och personliga egenskaper 
som gör att några personer, knutna till statskontoret eller bibliotekssidan, får 
stor betydelse för LIBRIS utformning. Här ser vi t.ex. Sune Lindqvist, chef för 
Bibliografiska Institutet och ordförande i FAG, som fick betydelse för LIBRIS-
projektet utformning då han odlade en vision av det totalintegrerade systemet 
som kom att bli en förebild för LIBRIS-systemet (vilket diskuteras nedan).132 
Här finns också statskontorets Ingvar Lindberg som fascinerar bibliotekarierna 
                                                 
128 Organisationskommittén för vissa åtgärder på informationsförsörjningsområdet, 1979, s. 8. 
129 Salo, Tapio & Wikström, Lars, 1981, LIBRIS i dagligt bruk: beskrivning över användandet av LIBRIS 
vid universitetsbiblioteken i Uppsala och Linköping, s. 15. 
130 Hagström, Tore, ”Nya tankar om LIBRIS”, Biblioteksbladet 1979:1, s. 6. 
131 Arvidsson, Catharina & Janson, Magdalena, 2001, Bibliotekskatalogens utveckling i Sverige från 
medeltid till nutid: sedd ur ett institutionsperspektiv, s. 76f. 
132 Olsson, 1995, s. 58. 
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med sina visionära visningar av detta helintegrerade system (se nedan). Lena 
Olsson visar i sin avhandling hur LIBRIS systemet tolkades olika av och 
tjänade skilda syften för olika aktörer. Exempel är riksbibliotekarie Uno 
Willers som ville stärka KB:s ställning i biblioteksvärlden med hjälp av 
tekniken (vilket han lyckades med).133 Överbibliotekarierna har dessutom under 
denna tid en, vad Olsson kallar en ”närmast olympisk ställning” som gör att de 
kan tala för hela sin organisation.134  
  
 

Biblioteken och LIBRIS utveckling 

Förutsättningar för biblioteksansvar och biblioteksinflytande 
Som visats tidigare har det understrukits att den som ska kunna ta ansvar måste 
tilldelas adekvata förutsättningar i form av resurser och kompetens och att 
viljan att ta ansvar är sammankopplad med möjligheten till god information 
och relevant utbildning inom aktuellt ansvarsområde. Under 70-talet 
kritiserades ansvariga för LIBRIS-systemet periodvis för sin bristfälliga 
information kring systemet: I uppsatsen Libris i dagligt bruk från 1981 finns en 
lista över synpunkter på LIBRIS från Carolina Rediviva från 1978. Här menar 
man att informationen från LIBRIS varit ”dålig och bristfällig”135 I de svar på 
en enkät som LIBRIS ledningsgrupps personalorganisationsrepresentant 
Ingeborg Sjöström-Redei sänder ut till biblioteken 1977 framkommer att det på 
biblioteken finns ett mycket stort utbildningsbehov och ett därmed samman-
hängande behov av information om projektet som helhet. Bibliotekarierna 
anser sig inte ha fått tillräcklig information om när och hur förändringar i 
LIBRIS vidtagits eller vad som kan väntas fungera när. I FBR-aktuellt, där 
enkäten diskuteras, konstateras att det dock finns en viss optimism inför 
systemet på biblioteken som borde tas till vara genom ökat samarbete. Fram för 
allt saknar man en öppen redovisning av framtidsplanerna.136  

Hur spreds så information om LIBRIS-systemet? LIBRIS-meddelanden, 
som började ges ut 1972, blev tidigt en av de viktiga källorna till information. 
1978 meddelas att information till de deltagande bibliotekens 

                                                 
133 Ibid., s. 116. 
134 Olsson, 1995, s. 51. 
135 Salo & Wikström, 1981, s. 15. 
136 FBR-aktuellt 1977:3, s. 21f. Numret innehåller ett sammandrag av Redeis undersökning. 
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arbetsgivarrepresentanter (t.ex. universitetsförvaltningar) samt till biblioteks-
chefer och personalorganisationernas informationsmottagare uteslutande 
kommer att lämnas via denna tidning. Syftet är att information om såväl 
förvaltningen (KB) och omläggningen (statskontoret) av LIBRIS-systemet 
skall kunna spridas via samma kanaler. Detta genom att statskontoret lämnar 
sin information till KB:s redaktör för LIBRIS-meddelanden.137 1976 börjar 
nyhetsbrevet Driftmeddelanden-LIBRIS-sekretariatet ges ut av LIBRIS-
sekretariatet och innehåller, som namnet ger vid hand, allmän information 
kring driften. 1978 börjar KB ge ut SKR-meddelanden för att sprida 
information om katalogiseringen. Från 1972 till 1975 gav 
Forskningsbiblioteksrådets ADB-grupp (FAG) ut FAG Litteraturnytt där man 
hänvisade till och refererade till litteratur kring bibliotek och datateknik, med 
särskild hänsyn till LIBRIS. Mellan 1973 och 1979 kom också 
Forskningsbiblioteksrådets tidning FBR-aktuellt i vilken man refererade bland 
annat från möten med företrädare för LIBRIS-systemet.  

Under LIBRIS-systemets första fas var det naturligtvis av största vikt för 
statskontoret att få biblioteken intresserade av systemet. Detta gjorde att vissa 
delar av informationen kring LIBRIS fick marknadsföringskaraktär. I början av 
årtiondet inleddes från statskontorets sida en massiv kampanj i syfte att 
förankra LIBRIS, främst hos forskningsbibliotekens högsta ledning. 
Statskontoristerna genomförde stora demonstrationer av systemet, och det 
utmärkande för dessa visningar var, påpekar Lena Olsson, att det inte var den 
existerande tekniken som åskådliggjordes utan framtidsvisionerna av denna 
teknik.138 1976 skriver Stephen R. Salmon en uppsats om 
biblioteksautomatisering, där han påpekar att de verkliga misslyckandena hos 
många av de tidiga projekten med biblioteksautomatisering ligger i oviljan att 
rapportera och informera om de uppkomna svårigheterna. Dessa tidiga 
experiment betraktades, inte som forskning, utan som en direktväg till 
förbättrat tillvägagångssätt (”operational improvement”) vilket gjorde att icke-
fungerande experiment betraktades som misslyckanden och resursslöseri 
istället för att ses som en del av utvecklingen framåt.139 Detta problem kan ses i 
LIBRIS-arbetet, där marknadsföringen till viss del tryckte på teknikens 
möjligheter istället för att redogöra för de svårigheter den innebar. När de 

                                                 
137 LIBRIS-meddelanden 1978:11, s. 1f. 
138 Olsson, 1995, s. 105. 
139 Salmon, Stephen R., ”The Lessons of Problems and Failure”. The Information Age: Its Development, 
Its Impact, s. 210. 
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uppmålade vinsterna inte genast blev verklighet tappade många bibliotekarier 
förtroendet för LIBRIS-projektet och betraktade det just som resursslöseri. Vad 
gäller utvecklingskostnaderna kring systemet bidrog statskontoret till att täcka 
vissa delar av dessa och i övrigt finansierades LIBRIS med medel ur ett 
reservationsanslag, gemensamt för de vetenskapliga biblioteken, som annars 
utnyttjades för litteraturinköp.140

När LIBRIS-systemet introducerades var ADB-kunskaperna i de flesta fall 
mycket små på biblioteken. I LIBRIS-meddelanden från 1976 påpekas att stats-
kontoret hade fått ansvaret för LIBRIS-projektet emedan de ”hade den kunskap 
och erfarenhet inom ADB-området som fordrades för att leda ett projekt av 
LIBRIS’ komplexitet och omfattning, något som forskningsbiblioteksrådet sak-
nade vid denna tidpunkt.”141 Riksdagens revisorer konstaterar i sin utredning 
från 1977 att bibliotekariernas inblandning i LIBRIS-projektet hade begränsats 
av deras bristfälliga ADB-kunskaper och att den utbildning som erbjudits inte 
hade varit tillräcklig.142 Från Uppsala universitetsbibliotek påpekas 1978 att det 
erbjudna kursutbudet varit ”lågt och innehållet ej relevant”.143 Ett problem här-
vidlag var att det förelåg oklarheter om vem som skulle organisera ADB-
kurserna för biblioteken; FBR och Bibliotekshögskolan hade inga extra medel 
för detta och statskontoret uppgav att de saknade kompetens för egen 
undervisning av personalgrupperna.144 Den bristande utbildningen i 
terminalhantering var en bidragande orsak till att antalet katalogiseringar i 
LIBRIS på 70-talet var betydligt under det beräknade.145 Bibliotekariernas 
svaga datorkunskaper blir också ett problem för statskontoret: Eftersom 
bibliotekarierna inte hade lärt sig den nya tekniken och därmed inte kunde for-
mulera sina krav på den blev följden att statskontorets systempersonal fick an-
svara för kravspecifikationerna vilket gjorde att själva 
systemutvecklingsarbetet blev eftersatt. Från statskontoret menade man här att 
systemutvecklarna varit villiga att sätta sig in i biblioteksverksamhet men att 
motsvarande vilja att lära sig databehandling inte stått att finna hos 
bibliotekarierna.146 Oavsett om bibliotekariernas otillfredsställande ADB-
kunskaper berodde på bristande villighet att lära eller bristfälliga 

                                                 
140 Olsson, 1995, s. 134. 
141 LIBRIS-meddelanden 1976:2, Allmänt 6, s. 1. 
142 Riksdagens revisorer, 1977, s. 100f. 
143 Salo & Wikström, 1981, s. 15. 
144 Riksdagens revisorer, 1977, s. 76. 
145 Olsson, 1995, s 178. Terminalbrist och en allmän rädsla för att katalogiseringsarbetet skulle likriktas 
och sjunka i kvalitet var andra faktorer. Olsson, s. 174. 
146 Ibid., s. 147f. 
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utbildningsinsatser kan det konstateras att de utgjorde ett hinder för vidare 
ansvarstagande och användarinflytande över LIBRIS. De spelade stor roll 
också för acceptansen av systemet. I revisorernas granskning framkommer att 
man på vissa av de undersökta biblioteken hade uppfattningen att de 
bibliotekarier som fått adekvat utbildning i LIBRIS kände entusiasm för 
systemet.147 Man ser i denna fas av LIBRIS historia stor skillnad i entusiasm 
mellan de bibliotek och bibliotekariegrupper som var delaktiga i projektet och 
de som stod utanför. Marie-Louise Bachman påpekar att hållningen till LIBRIS 
var mycket varierande bland personalen som arbetade på ”gräsrotsnivå” – 
hoppfullhet och entusiasm bland de som var direkt inblandade i försöken och 
förberedelserna och på andra håll ”stor skepsis och obstruktion.”148 Pettersson 
konstaterar, som visats, att det kan vara fatalt att använda användarnas svaga 
datakunskaper som ett argument för att utesluta dessa från utvecklingen. 
Bibliotekariernas svaga inblandning i LIBRIS under denna tid påverkar viljan 
att acceptera och använda systemet. Där bibliotekssidan är inblandad är det 
framför allt överbibliotekarierna och i viss mån katalogisatörerna som kommer 
till tals. Som ovan nämns ledde emellertid 1976 års pensioneringen av en stor 
grupp överbibliotekarier till ett öppnare klimat i FBR och en större 
teknikkompetens som kom att gynna biblioteken i LIBRIS-frågan. 

För att kunna utöva ett inflytande behöver användaren, enligt Karin 
Petterson, ha en förståelse för syftet med sina arbetsuppgifter genom att man 
ges en klar bild av hur verksamheten ska fungera samt vilka gemensamma 
värderingar som ligger till grund för denna. LIBRIS lanseras främst som en 
kostnadsbesparing, dels genom minskade personalkostnader och dels genom 
mer rationellt samarbete mellan forskningsbiblioteken. Det var dock inte en 
allmän åsikt på biblioteken att ny teknik och standardiserade regler var det rätta 
tillvägagångssättet. Det framlyser i artiklar och intervjuer från denna tid att 
många bibliotekarier var rädda för att tekniken skulle sänka kvalitén på arbetet 
och att man önskade prioritera bibehållen arbetskvalitet framför stora kostnads-
besparingar. Som påpekats i teoriavsnittet innebär automatisering och 
systemutveckling också stora förändringar i den berörda verksamhetens 
organisation och i arbetsprocesserna. Kanske var det inte själva datoriseringen 
som i första hand föreföll avskräckande på biblioteken utan främst de stora för-
ändringar i det invanda arbetssättet den förde med sig. I fallet LIBRIS var ju 
också organisations- och arbetsformsförändringarna inte bara en produkt av 
                                                 
147 Riksdagens revisorer, 1977, s. 67. 
148 Bachman, 1991, s. 24.  
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automatiseringen utan en del av det statliga uppdraget med projektet. Det fram-
kommer i Olssons avhandling att man på biblioteken inte ville se sitt arbete 
förändrat utan endast förbättrat genom datoriseringen.149 Detta väcker frågan 
om vem som ska anpassa sig efter vem: Under LIBRIS försöksperiod råder i 
viss utsträckning delade meningar mellan statskontoret och biblioteken 
huruvida det är biblioteksrutinerna som bör anpassas efter tekniken eller 
tvärtom. 1976 utgav statskontoret en lägesrapport över LIBRIS 
försöksverksamhet. Här påpekade man att för mycket energi gått åt till att 
försöka anpassa tekniken till lokala omständigheter och för att kunna bibehålla 
bibliotekens katalogiseringsnivåer. I stället, menade man i rapporten, borde nu 
kraften inriktas på att anpassa bibliotekens rutiner till den nya tekniken.150 
Howcroft och Wilson pekar på systemutvecklarens svåra position mellan olika 
intressen. Här kan möjligen paralleller dras till statskontoret som måste bemöta 
både de statliga kraven på kostnadsbesparing och rationalisering och 
bibliotekens krav på bibehållen kvalitet i arbetet. 

Även inom bibliotekariekåren fanns olika förutsättningar att påverka 
LIBRIS-systemet. Katalogisatörerna hade med sin väl profilerade och traditio-
nellt statustyngda kunskap den professionella auktoritet som krävdes för att 
kunna påverka utvecklingen av systemet. Olsson iakttar en motsättning i 
utvärderingarna kring LIBRIS: Dels framkommer det i flera utredningar att 
bibliotekarierna hade en begränsad möjlighet till inflytande på LIBRIS-
projektet, men å andra sidan ”fick katalogisatörernas professionella normer ett 
avgörande inflytande på databasens utformning genom regelsystem, standardi-
sering och teckenrepresentationen.”151 De skilda personalgrupperna på 
biblioteken hade naturligtvis inte heller exakt samma prioriteringar vad gäller 
systemets utveckling och utseende. I revisorernas granskning framkommer att 
en bidragande orsak till 70-talets låga katalogiseringsnivå var att vissa 
katalogisatörer hade svårigheter att acceptera små felaktigheter i redan gjorda 
katalogiseringar vilket försenade arbetet. I granskningen framkommer vidare 
att man från vissa bibliotekshåll menar att katalogisatörerna i högre 
utsträckning borde acceptera andras katalogiseringar om detta innebär stora 
kostnadsbesparingar152
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Användarnas benägenhet att ta ansvar för ett system beror också, vilket 
framkommer i Petterssons fallstudier, i hög grad på hur de uppfattar detta 
systems verksamhetsnytta. Under denna tid har LIBRIS ännu inte bevisat sin 
verksamhetsnytta och rättfärdigat sig genom vare sig kostnads- eller 
tidsbesparing. Omläggningen till LIBRIS II blir betydligt försenad med efter-
släpning i AK-arbetet som följd, vilket skapar problem främst för de bibliotek 
som saknade LIBRIS-terminaler emedan man nu saknade sök- och 
lokaliseringsinstrument och fick ringa till KB eller skicka ut 
fjärrlånebeställningar på måfå för denna typ av litteratur.153 Statskontoret 
förklarar AK-förseningarna med att KB omprioriterat personal till katalog-
kortsarbetet och att biblioteken inte färdigställt sina specifikationer för AK. 
Man pekar också på att de anslutna biblioteken, som får databasen via 
terminaler, inte har så stort behov av AK.154 Också katalogkortsproduktionen 
utgjorde en stötesten efter övergången till LIBRIS II. Möjlighet fanns att 
tillföra systemet katalogposter men däremot uppstod problem med att få ut 
katalogprodukterna, något som hade varit bibliotekens absoluta villkor för att 
godkänna övergången. De katalogkort som först 1976 kunde godkännas 
betraktades allmänt som mycket estetiskt otillfredsställande.155  

Som ett exempel på användaransvar i systemarbete tar Pettersson upp att 
användarna verkligen använder systemet och att de i sitt arbete med systemet 
uppfyller kraven på informationskvalitet. De problem LIBRIS inneburit i det 
dagliga biblioteksarbetet minskar naturligtvis bibliotekariernas villighet att ta 
detta ansvar: 1977 påpekar Stig Berg, bibliotekarie på KB:s AK-redaktion, att 
de två komponenter som saknas för LIBRIS-driften är ett tillräckligt antal ter-
minaler och bibliotekens medverkan. Det sistnämnda förklarar han med att 
kortproduktionen ur LIBRIS ej varit tillfredsställande vilket gör att 
bibliotekens motivation för inmatning blir låg.156 I riksdagens revisorers 
granskning påpekas att katalogiseringen i LIBRIS under denna tid inte utgjorde 
någon tidsbesparing för biblioteken jämfört med stencilkatalogiseringen men 
att den ändå utfördes emedan biblioteken insåg LIBRIS’ fördelar på 
riksplanet.157 Något som biblioteken emellertid såg som en positiv följd av 
LIBRIS införande var det ökade samarbetet biblioteken emellan.158

                                                 
153 Ibid., s. 66. 
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Pettersson menar att en del i ansvaret för ett systems utveckling är att sä-
kerställa att detta system motsvarar verksamhetens behov och att detta kräver 
en noggrann inventering av föreliggande anspråk i verksamheten. Det fram-
kommer i riksdagens revisorers granskning att statskontoret, innan de 
formulerade målsättningarna för LIBRIS, inte gjort ”någon systematisk analys 
av föreliggande problem.” Som skäl för detta hade bland annat angivits att 
svårigheterna redan var kartlagda genom erfarenheter från utländska 
biblioteksprojekt.159  

Vilka rutiner ska LIBRIS omfatta? 
En grundläggande fråga under LIBRIS inledande skede var givetvis vilka 
biblioteksrutiner systemet skulle omfatta. Som visas i kapitlet om bakgrunden 
till LIBRIS kom inriktningen på ett tidigt stadium att vändas åt en automatise-
ring av katalogiseringen. Men även andra rutiner var aktuella under 70-talet. 
Som ovan påpekats hade statskontoret som ett led i sin marknadsföringskam-
panj under 70-talet stora visningar av systemet där man lade fokus på att 
åskådliggöra vad man hoppades systemet skulle åstadkomma i framtiden 
snarare än vad det var kapabelt till i dagsläget. Ett led i detta var att 
statskontoristerna försökte ”simulera ett redan fungerande totalt system i 
drift.”160 I visionen ingick därmed att LIBRIS skulle omfatta samtliga 
biblioteksrutiner – katalogisering, lån, förvärv och tidskriftskontroll. Som ovan 
nämnts hade arbetsgrupper startats av FAG för att förbereda utveckling av 
ytterligare funktioner i LIBRIS, främst låne- och förvärvsrutiner samt 
periodikakontroll. Vid tiden för revisorernas granskning (1977) verkar 
framtiden oklar för dessa arbetsgrupper och gruppen för lånerutiner påpekar i 
intervjuer att de vill veta om och i så fall när dessa funktioner skall införas. 
Gruppen för periodikahantering berättar att deras arbete delvis avstannat på 
grund av den osäkra situationen kring LIBRIS organisation och utformning.161 
Som ovan nämnts spelade också den oklara ansvarsfördelningen vad gäller 
gruppernas arbete in.  

I BIDOK-utredningens betänkande menade man att systemutvecklingen 
vid omläggningen till LIBRIS III skulle begränsas till att förbättra existerande 
rutiner och 1978 förordar statskontoret i en skrivelse till regeringen att 
förändringarna i systemet fram till omläggning till LIBRIS III bör inskränkas 

                                                 
159 Ibid., s. 29. 
160 Olsson, 1995, s. 105. 
161 Riksdagens revisorer, 1977, s. 69. 
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till just tekniska förbättringar av existerande rutiner och att utvecklingsplaner i 
övrigt bör läggas på framtiden.162 Inför omläggningen till LIBRIS III skapade 
projektgruppen en användarkravspecifikation för att redogöra för användarnas 
önskemål på LIBRIS. På ett seminarium i början av september inhämtades 
åsikter från användarna, varefter en ny version av specifikationen skrevs och 
skickades ut till föreslagna LIBRIS-bibliotek, LIBRIS referensgrupp och de 
centrala personalorganisationerna. Det var emellertid klart utsagt att LIBRIS 
III endast skulle förbättra existerande funktioner.163  

Det är inte helt entydigt vilket intresse som fanns bland biblioteken för en 
utvidgning av LIBRIS till att innehålla ytterligare rutiner: I en intervju Olsson 
gör med bibliotekarien Ingeborg Sjöström-Redei påpekar denna att LIBRIS vid 
införandet av LIBRIS III var ”destinerat till att vara en samkatalog” och att 
behoven av låne- och förvärvsrutiner inte var starka.164 I riksdagens revisorers 
granskning, som bland annat grundas på bibliotekarieintervjuer, konstateras 
dock att en ”i tiden inte alltför avlägsen utveckling av lånerutinerna är av in-
tresse för biblioteken.”165 Det framkommer också i Olssons avhandling att för-
hoppningarna om det helintegrerade systemet fanns kvar hos biblioteken under 
lång tid och att man på många håll var missnöjda med att den initialt 
uppskissade visionen aldrig blev verklighet.166 I FBR-aktuellt från 1977 skriver 
Stig Berg, förste bibliotekarie på AK-redaktionen, att viktiga frågor för 
biblioteken är när rutiner för lån, förvärv och periodikakontroll ska utvecklas i 
LIBRIS.167 Björn Tell beklagar samma år på ett av FBR:s sammanträden att 
statskontoret inte vidtagit åtgärder för lånerutiner.168 1978 lämnar FBR syn-
punkter till OKI där man påpekar att resurser bör begäras för en 
vidareutveckling av LIBRIS främst vad gäller förvärvsrutiner och lånekontroll-
system.169 LIBRIS kritiserades från Carolina Rediviva (1978) för att man ”från 
början haft överambitiösa planer och sedan gått från stort till litet.” Man 
påminner också om att LIBRIS handbok från 1971 innehöll lånerutiner som 
sedan glömdes bort i utvecklingsarbetet170

                                                 
162 LIBRIS-meddelanden nr 17 (1979), s. 2. (Från och med 1979 numreras LIBRIS-meddelanden löpande 
mellan årgångarna.)  
163 LIBRIS-meddelanden 1978:15, s. 3. 
164 Olsson, 1995, s. 185f. 
165 Riksdagens revisorer, 1977, s. 70. 
166 Olsson, 1995, s. 117 och s. 179f.  
167 Berg, 1977, s. 27. 
168 FBR-aktuellt 1977:2, s. 6. 
169 FBR-aktuellt 1978:2, s. 20. 
170 Salo & Wikström, 1981, s. 15. 
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Här ser vi tydligt hur bibliotekariernas bristande kunskaper i kombination 
med en optimistisk marknadsföring av LIBRIS från statskontorets sida gör att 
förväntningarna på systemet sätts på en orealistisk nivå vilket bäddar för 
besvikelse och en minskad vilja att ta ansvar för LIBRIS från bibliotekariernas 
sida. 

En intressant jämförelse här är LIBRIS norska motsvarighet BIBSYS som 
till skillnad från det kataloginriktade LIBRIS gjordes till ett helintegrerat 
system med funktioner för förvärv, katalogisering, sökningar och lån. Även här 
fick man dock bitvis kritik för sina prioriteringar: ”De som arbeidet til daglig 
med BIBSYS følte att utviklingen av utlånsmodulen hadde fått prioritet på 
bekostning av å etablere raskest mulig en hensiktsmessig, brukervennlig og 
driftssikkert katalog- og innkjøpssystem.” Man menade vidare att 
”/i/nformasjon om bakgrunnen for en kanskje uønsket prioritering ble ikke 
alltid gitt.”171

  

Ytterligare biblioteksönskemål angående LIBRIS utveckling 
Inriktningen på en datorisering av accessionskatalogen (innebärande en mängd 
utländska tecken) gjorde att teckenrepresentationen (d.v.s. hur många tecken 
systemet kunde klara av att visa) tidigt blev en viktig fråga för biblioteken och 
då främst för katalogisatörerna. Då LIBRIS skulle gå in i sin andra fas, LIBRIS 
II, lade KB in önskemål om att de nya programmerbara terminalerna skulle 
kunna representera 355 tecken, i syfte att accessionskatalogens nationalbiblio-
grafiska standard skulle kunna hållas. Detta krav var, menar Olsson, ett resultat 
av bibliotekariernas förhoppningar om att kunna behålla sina invanda 
arbetsmetoder. Statskontoret gick med på detta krav och ville därmed visa att 
de och tekniken kunde ”tillmötesgå bibliotekariernas mest extrema önsk-
ningar”.172 Emellertid försenades övergången till LIBRIS II och 
accessionskatalogen utkom först som microfichekatalog, i vilken endast 200 
tecken omfattades. Olsson ser på detta som ett uttryck för hur ”nya förutsätt-
ningar ifråga om tekniska förändringar ständigt fördes in och hur 
bibliotekarierna, med sin ofta begränsade tekniska kunskap, tvingades fatta 
’omöjliga’ beslut”.173  

                                                 
171 Alnaes, Torild m.fl., 1984, Inn i informasjonssamfunnet, s. 166f. 
172 Olsson, 1995, s. 142. 
173 Ibid., s. 144. 
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I LIBRIS-meddelanden från 1978 rapporteras från en konferens där refe-
rensgruppen diskuterar vilka problem som anses mest aktuella: Här återfinns 
klagomål på söknycklar som ger för många alternativ, behov av 
auktoritetsregister, information om AK-anmält material ej tillgänglig vilket 
försvårar fjärrlånearbetet samt för långa svarstider och ett för litet antal 
terminaler.174 Många av LIBRIS-systemets svårigheter under denna tid härrörde 
ur den begränsade tillgången till datorkraft. De 14 bibliotek som var fast an-
slutna vid slutet av 70-talet hade till sitt förfogande 25 terminaler vilket var vad 
nätverket och centraldatorn hade kapacitet för under denna tid. Statskontoret 
hade i syfte att stödja svensk teknik satsat på avtal med Saab-Scania. 
Emellertid ansågs dessa datorer tidigt ha både tekniska brister och svag 
kapacitet vilket givetvis hämmade LIBRIS-systemets utveckling.175 Med den 
centraldatorkapacitet som fanns på 70-talet fanns inte möjlighet att utöka 
antalet funktioner och terminaler eller förbättra öppethållandet. Överbelastning 
ledde också till bitvis långa väntetider vid terminalerna. Svarstiderna från 
centraldatorn tillbaka till terminal kunde uppgå till 60 sekunder vilket, som 
ovan framkommer, upplevdes som ett problem av bibliotekarierna.176

I riksdagens revisorers granskning framkommer vidare att man från vissa 
biblioteks sida saknar sökning på ämnesord.177  
 

 
 

                                                 
174 LIBRIS-meddelanden 1978:12, s 2. 
175 Riksdagens revisorer, 1977, s. 17. 
176 Ibid., s. 50. 
177 Ibid., s. 60. 
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1980 – 1989 

Vilka bibliotek och bibliotekariegrupper är delaktiga i 
LIBRIS-arbetet?  

Efter omläggningen till LIBRIS III 1980 ökar antalet fast anslutna bibliotek 
(anslutna via fast linjenät till datacentralen) från 14 till 21. Nya bibliotek är 
statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, statistiska centralbyråns bibliotek, 
handelshögskolans bibliotek samt högskolebiblioteken i Karlstad, Luleå, Växjö 
och Örebro. Nu förbättras också möjligheten att söka i LIBRIS via uppringda 
telefonförbindelser. Under 1980 utnyttjar 15 bibliotek LIBRIS på detta sätt.178 
Katalogisering kan endast utföras av bibliotek med fast anslutna terminaler 
men även bibliotek utan fast anslutning kan beställa katalogkort. Under 80-
talet ökar markant antalet bibliotek som använder LIBRIS-systemet, främst 
kategorin som använder sig av uppringda förbindelser. Fram till 1987 ökar 
denna skara med 50-60 bibliotek årligen. 1989 registrerar 30 bibliotek och 
ytterligare 382 bibliotek använder LIBRIS för sökningar. 179  

1981 meddelas i LIBRIS-meddelanden att KB kommer att ordna speciella 
sammankomster för förvärvs- och låneavdelningarnas personal ”för en diskus-
sion kring dessa avdelningars önskemål och synpunkter på LIBRIS i det 
praktiska biblioteksarbetet.”180 Dessa grupper har, vad jag sett, inte tidigare om-
nämnts i LIBRIS-meddelanden. LIBRIS-systemet fick under 80-talet nya 
funktioner, vilket ledde till att temainriktade referensgrupper skapades t.ex. vad 
gällde fjärrlån och sökningar och att dessa nya personalgrupper nu blir mer 
inblandade i arbetet kring LIBRIS.  

                                                 
178 Kungliga biblioteket, Kungliga bibliotekets årsberättelse 1980, s. 35. 
179 Kungliga biblioteket, Årsberättelse / Kungl. Biblioteket, Sveriges nationalbibliotek, 1/1 1988 – 30/6 
1989, s. 57. 
180 LIBRIS-meddelanden nr 35 (1981), s. 6. 
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Biblioteken och LIBRIS organisation 
I november 1980 beslutar KB:s styrelse att, efter ovannämnda förslag från 
OKI, inrätta dels ett LIBRIS-råd och dels en referensgrupp för LIBRIS-frågor. 
(Som nämnts i tidigare avsnitt skapades redan 1978 en referensgrupp. Denna 
var dock främst rådgivande till LIBRIS III-omläggningen.) I LIBRIS-
meddelanden påpekas att referensgruppen, bestående av sju ledamöter, syftar 
till att ge användarna möjlighet att påverka LIBRIS underhåll och dagliga 
drift.181 1981 kommer första noteringen om i LIBRIS-meddelanden om 
referensgruppens förehavanden nämligen att den föreslagit förbättringar i 
transaktionsbilderna för sökning och registrering.182  

LIBRIS-rådet var ett rådgivande organ med uppgift att se till policyfrågor, 
föreslå verksamhetsriktlinjer samt framföra förslag om LIBRIS utveckling. Rå-
dets användarrepresentanter bestod av bibliotekschefer utsedda av aktuella 
bibliotek efter anmodan av KB.183  

Under 80-talet ifrågasattes LIBRIS delade organisation vilken upplevdes 
som svårhanterlig eftersom DFI hade planerings- och utvecklingsansvar men 
ingen operativ eller driftsmässig del i LIBRIS. Det har påpekats att gränserna 
mellan drift och utveckling inte var entydiga och att beslutsprocesserna gick 
långsamt, vilket bidrog till svag utveckling för systemet under 80-talets första 
år.184 Oklarheten i ledarskapet gör det förmodligen också svårare för 
biblioteken att veta var man ska vända sig med åsikter och frågor och därmed 
att påverka LIBRIS utformning. 

1982 gör DFI en utredning angående LIBRIS framtida utveckling genom 
konsulten Peter Noerr. I sin rapport LIBRIS – Development Evaluation påpekar 
Noerr att LIBRIS-sekretariatet har en problematisk ställning under två herrar 
och påpekar att om systemet skall utökas och utvecklas krävs mer personal och 
en rationell organisation.185 Detta är inte av vikt bara av funktionella skäl utan 
också för sekretariatets trovärdighet inom biblioteksvärlden: ”The Secretariat 
must be seen to be an efficient and responsive organisation capable of listening 
to external views and acting on them.”186  

                                                 
181 LIBRIS-meddelanden nr 31 (1980), s. 2. 
182 LIBRIS-meddelanden nr 35 (1981), s. 5. 
183 LIBRIS-meddelanden nr 31 (1980), s. 2. 
184 Sanner, Lars-Erik, ”LIBRIS in the melting pot”, International Library Cooperation: 10th Anniversary 
Essen Symposium 19 october-22 October 1987, s. 106. 
185 Noerr, 1982, s. 53.  
186 Ibid., s. 54. 

 50



1984 gav regeringen i uppdrag till DFI att utforma en handläggnings- och 
beslutsordning för LIBRIS vilket 1986 resulterade rapporten Synpunkter på 
handläggnings- och beslutsordning för utveckling, förvaltning och drift av det 
datorbaserade biblioteksdatasystemet LIBRIS utformad av Winnie Hemborg 
och Urban Lindh. Också här kritiseras LIBRIS delade huvudmannaskap i be-
stämda ordalag. Författarna påminner om att man i SOU 1977:71 menar att KB 
ska ha ledningsansvar för LIBRIS och frågar sig hur detta kan sägas vara 
möjligt då KB saknar kontroll över systemets utveckling.187 Man påpekar 
vidare att varken KB eller DFI har erforderlig personalstyrka och resurser för 
systemering/programmering och projektledning av ett datasystem av LIBRIS 
storlek. Detta har lett till att utvecklingsarbetet bedrivs av en växlande skara 
konsulter och projektanställda något som hindrar uppbyggnaden av stadigva-
rande kompetens. De användarintervjuer DFI genomfört visar på att 
biblioteken önskar ett samlat ledningsansvar för LIBRIS. Var ansvaret bör 
ligga är man dock inte överens om. Ytterligare en faktor som försvårar 
användarinflytande är att LIBRIS är beroende av servicebyrå för den 
maskinella ADB-driften, vilket gör att kunskapen och ansvaret för 
funktionerna och programmen delas mellan ytterligare instanser. Under denna 
tid är maskindriften förlagd till DAFA och det framkommer att användarna 
finner denna servicebyrå svår att påverka vad gäller prissättning, avtal och 
kvalitet på tjänsterna.188  

I rapporten påpekas vidare att den användarorganisation som uppbyggts 
inte på alla punkter upplevs som tillfredsställande och i slutsatserna 
understryks vikten av användarengagemang i kommande utvecklingsarbete 
samt ett klargörande av användarnas rättigheter och skyldigheter. Man påpekar 
vidare den myndighet som ges ansvaret för LIBRIS ”representerar LIBRIS-
användarna som systemägare” och föreslår att användarna borde vara represen-
terade i LIBRIS-organisationens styrelse. Formerna för detta kommer an på 
vilken instans som få ansvar för systemet.189

DFI hade under denna tid, i samarbete med KB, inlett en större studie 
rörande LIBRIS-systemets framtida utformning. Emellertid beslutade 
regeringen 1987 om nedläggning av DFI och pålade myndigheten att i hast av-
rapportera sin studie eftersom denna behövdes som underlag till den av 

                                                 
187 Hemborg, Winnie & Lindh, Urban, 1986, Synpunkter på handläggnings- och beslutsordning för 
utveckling, förvaltning och drift av det datorbaserade biblioteksdatasystemet LIBRIS, s. 23. 
188 Ibid., s. 24f. 
189 Ibid., s. 28. 
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regeringen tillsatta organisationskommittén för informationsförsörjning 
(OFIN).190 Denna var tillsatt med uppgift att se över ledningsfunktionerna inom 
det statliga biblioteksväsendet och ge förslag om huvudmannaskapet för 
LIBRIS. 1987 kommer så DFI:s Lägesrapport: Förstudie över LIBRIS-
systemets framtida utformning. Liksom i DFI:s rapport från 1986 rekommende-
ras ett samlat huvudmannaskap för LIBRIS och som denna huvudman föreslås 
nu KB.191 I rapporten understryks också att det faktum att LIBRIS-systemet har 
många användare med stor geografisk och ämnesmässig spridning ställer höga 
krav på administrationen men också på användarorganisationen som måste in-
nehålla representanter ur olika personalkategorier och med god kunskap om 
funktionerna.192  

I sitt betänkande Informationsförsörjning för vetenskap och teknik (SOU 
1987:60) går OFIN emellertid inte efter DFI:s rekommendationer (som 
förordar KB som huvudman) utan föreslår inrättandet av ett nytt 
samordningsorgan, Statens råd för informationsförsörjning (STRI) för främst 
forskningsbiblioteken, i vilkets uppgifter ansvaret för LIBRIS skulle ingå.193 
LIBRIS drift bör enligt förslaget lämnas ut till upphandling. Här griper dock 
KB, med riksbibliotekarie Lars Tynell, in och försöker aktivt påverka 
regeringen att ge KB det fulla ansvaret för LIBRIS.194 KB var inte ensamma om 
att kritisera OFIN:s förslag; flertalet av de synpunkter som inkom från 
myndigheter och organisationer var starkt negativa och många yttranden 
innehöll önskemål om att KB skulle påläggas helhetsansvaret för LIBRIS. 
Bibliotekstjänst påpekade att samarbetet med KB i datatekniska och 
bibliografiska frågor skulle försvåras betydligt med en helt ny huvudman för 
LIBRIS.195 1988 får KB slutligen överta samordnings- och planeringsansvaret 
från DFI och ges därmed det fulla ansvaret för LIBRIS. I samband med detta 
bryts LIBRIS-sektionen ut från den nationalbiografiska avdelningen på KB och 
bildar en egen avdelning jämte KB:s övriga tre. LIBRIS’ och KB:s budgetar 

                                                 
190 Nedläggningen motiveras av att man finner att utvecklingen på informationsförsörjningsområdet gör 
det lämpligare att varje sektor tar ett eget ansvar för dessa frågor än att man har ett centralt organ. Prop. 
1987/88:100, bilaga 10, s. 299. 
191 DFI, 1987, Lägesrapport: Förstudie över LIBRIS-systemets framtida utformning, s. 6. 
192 Ibid., s. 28. 
193 Organisationskommittén för informationsförsörjning (OFIN), Informationsförsörjning för vetenskap 
och teknik (SOU 1987:60), s. 31. 
194 I LIBRIS-meddelanden nr 52 (1987) s. 3-9 finns KB:s framställan till regeringen i denna fråga.  
195 Prop. 1987/88:100, bilaga 10, s. 298. 
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skiljs åt och KB betalar för sitt utnyttjande av systemet på samma sätt som 
övriga bibliotek.196   

Som visats definieras makt ofta som förmåga att överkomma motstånd och 
genomdriva förändringar. Att KB nu lyckas ändra planerna för LIBRIS huvud-
mannaskap och överta det samlade ansvaret för systemet visar att man har för-
stärkt sin maktposition. Framför allt kanske genom den typ av makt 
Jacobsen/Thorsvik kallar makt över information och kunskap. KB har 
beträffande LIBRIS förvärvat erfarenhet och kompetens genom både sitt mång-
åriga driftsansvar för systemet och det samarbete man haft med DFI rörande 
utvecklingsfrågorna. I budgetpropositionen 1988 där KB föreslås överta 
huvudmannaskapet för LIBRIS motiveras detta genom att KB nu har lång 
erfarenhet av LIBRIS-arbete. Vidare påpekas att de krav som KB:s 
nationalbibliografiska verksamhet ställer måste tillmätas stor vikt vid 
utformningen av det nationella bibliotekssystemet.197 Detta kan jämföras med 
tidigare beslut där ansvaret över LIBRIS-projektet gavs åt statskontoret just 
med motiveringen att dessa hade den erfarenhet på området som biblioteken 
saknade. I samband med att KB föreslås få helhetsansvaret för LIBRIS 
understryks vikten av att man från KB:s sida ser till att ”olika användares 
behov beaktas vid den närmare utformningen av verksamheten.”198

LIBRIS ledningsgrupp i sin nuvarande form inrättades hösten 1988 och 
ersatte därmed LIBRIS-rådet. Samtidigt inrättas ett arbetsutskott för beredning 
av frågor inför ledningsgruppens möten.199 Ledningsgruppen har en rådgivande 
funktion till riksbibliotekarien som tillsammans med KB har det yttersta 
ansvaret för verksamheten. Innan beslut fattas skall budget och policyfrågor 
förberedas och förankras i ledningsgruppen. 

Allt efter som LIBRIS-systemet utvecklades under 80-talet ersattes 
LIBRIS allmänna referensgrupp, som påpekats ovan, av temainriktade 
referensgrupper för LIBRIS-systemets olika nya funktioner. De LIBRIS-
anslutna biblioteken blev allt fler och det var inte längre möjligt att med en 
allmän referensgrupp hantera alla typer av specialfrågor.200 1985 skapades t.ex. 
en fjärrlånegrupp med representanter bland annat från Uppsala 
universitetsbibliotek, Karolinska institutets bibliotek och Stockholms 

                                                 
196 Larsson, Christer, Lehtilä-Olsson, Mayre, ”LIBRIS satsar på utveckling”, LIBRIS-meddelanden nr 55 
(1990), s. 5. 
197 Prop. 1987/88:100, Bilaga 10, s. 300. 
198 Ibid. 
199 Larsson, Lehtilä-Olsson, 1990, s. 5. 
200 Intervju med Britt Sagnert 2003-08-05. 
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stadsbibliotek.201 De stora universitetsbiblioteken är mest frekvent 
representerade i referensgrupperna. 

1980 till 1988 hålls årliga användarmöten (möjligen med undantag för 
1986, då inget möte finns dokumenterat i LIBRIS-meddelanden, som också 
utkom mycket sporadiskt detta år.) Användarmötena utgjorde en möjlighet till 
närmare kontakt med systemansvariga och en möjlighet att få insyn i övriga 
biblioteks önskemål för LIBRIS-systemet. Att intresse fanns för mötena märks 
på att de lockade en växande skara representanter från de allt fler 
medlemsbiblioteken − från det första årets 56 deltagare till 170 personer år 
1988. Användarmötena är omnämnda i LIBRIS-meddelanden men sällan 
utförligt beskrivna. Det första användarmötet 1980 inleds med att 
riksbibliotekarie Lars Tynell understryker KB:s behov av en tät kontakt med 
LIBRIS-biblioteken inför det fortsatta arbetet. Mötet, vars målsättning var att 
informera om aktuell driftssituation och diskutera vilka förbättringar systemet 
bör undergå inom det närmaste året, samlade sammanlagt 56 representanter 
från de 21 anslutna biblioteken.202 1981 års möte inleddes med att 
Bibliografiska avdelningens chef Lars-Erik Sanner betonar vikten av 
användarmötet som forum för utväxling av erfarenheter och åsikter och som en 
del i arbetet med att förbättra LIBRIS-systemet. Vidare visar Sanner på att hur 
framgångsrikt ett system än är kan det aldrig tillgodose samtliga önskemål. 
Sanner poängterar här vikten av en meningsfull dialog mellan utvecklare och 
användare, ”så att man får fram vettiga synpunkter – synpunkter som är 
realistiska och för systemet framåt.”203 Mötet innehöll bl.a. också grupp-
diskussioner kring aktuella frågor i LIBRIS-arbetet inom förvärvs-, katalog- 
och låneavdelningarna. Det framkommer vidare att 1983 års möte till stora 
delen bestod av KB och DFI:s presentationer av planerna för de närmaste årens 
LIBRIS-utveckling och att 1988 års användarmöte i huvudsak utgjordes av 
presentation och demonstration av tekniska nyheter.204 Man får förmoda att 
användarmötena i mycket användes till just detta; att redogöra för utvecklings-
planer och förevisa nyheter.  
 

                                                 
201 Bud, Marie, ”Fjärrlån”, LIBRIS-meddelanden nr 46 (1985), s. 5. 
202 LIBRIS-meddelanden nr 29 (1980), s. 1. 
203 LIBRIS-meddelanden nr 38 (1981), s. 1. 
204 LIBRIS-meddelanden nr 53 (1988), s. 2. 
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Biblioteken och LIBRIS utveckling 

Förutsättningar för biblioteksansvar och biblioteksinflytande  
Förutsättningarna för datorisering förändras radikalt på 80-talet p.g.a. en tek-
nisk utveckling där datorerna blir mindre och billigare i takt med en ökad 
kraftfullhet. Trenden, både i Sverige och internationellt, går mot större decent-
ralisering och regionala nätverk. Barbro Blomberg rapporterar 1987 i 
Biblioteksbladet från en konferens med SAB:s specialgrupp för länsbiblioteks-
frågor. Här framförde Kari Marklund, överbibliotekarie på Lunds UB, att 
biblioteken genomlever ”något av en identitetskris” när de stora 
datacentralernas centrala nu börjar bli överspelad: Datorn börjar bli ”var mans 
egendom” och de stora datacentralernas funktion börjar vändas mot en mer 
rådgivande sådan.205 Var finns så bibliotekariens roll i denna utveckling? Från 
vissa håll höjs röster för att biblioteken ska ta större ansvar för datoriseringen 
av bibliotekssystemen. Barbro Blomberg konstaterar i Biblioteksbladet från 
1987 att biblioteken bör ta utvecklingen i egna händer för att undvika en 
situation där man återfinner ”de multinationella bolagen på förarsätet och 
biblioteken i sidovagnen.”206 Fortfarande innebär dock bibliotekariernas 
begränsade datorkunskaper ett hinder att fullt delta i systemutvecklingen. Arne 
Jakobsson frågar 1986 i Biblioteksbladet om det är tekniken eller verksamheten 
som ska styra och påpekar att det faktum att systemutvecklingen hittills 
huvudsakligen skötts av dataexperter har lett till ADB-system som inte mött 
verksamhetens behov. Han menar att maktbalansen är ojämlik mellan ADB-
expert och bibliotekarie, där den förstnämnde har ”sin status och givna roll, 
sina tekniska kunskaper och sitt eget språk som kan vara ganska svårt att 
tränga igenom. Bibliotekarien har ’bara’ sina yrkeskunskaper.” Jakobsson 
menar att man ”pratar, pratar och pratar”, men att det icke desto mindre finns 
kunskap som inte kan förmedlas verbalt. Här pekar han på att det lämpliga i 
sammanhanget vore att ADB-experten överförde kunskap till bibliotekarien 
istället för tvärtom för att sedan låta bibliotekarien ansvara för 
systemutvecklingen. Detta är inte minst viktigt emedan den nya utvecklingen 
mot decentraliserade system kommer att kräva bibliotekarier utbildade inom 
ADB. I detta sammanhang vill Jakobsson framhålla Norge, där man redan i 
början av 70-talet började utbilda bibliotekarier inom ADB genom Norsk 
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dokumentdata.207 Jakobsson påpekar att det inte är vare sig nödvändigt eller 
önskvärt att alla bibliotekarier blir dataspecialister, men att det är viktigt att 
några får detta som sitt speciella fackområde. Det framlyser i Jakobssons 
artikel att vissa otydligheter fortfarande föreligger angående vem som ansvarar 
för bibliotekariernas utbildning i ADB-frågor. Han avslutar sin artikel med att 
undra om det är någon från t.ex. DFI, BHS, TLS, SBS, UHÄ eller DIK som 
känner ansvar för att ”ta upp frågan om ADB-utbildning för svenska 
bibliotekarier.”208  

Jakobsson påvisar att de decentraliserade systemen behöver ADB-kunniga 
bibliotekarier och genom de lokala bibliotekssystemen (se nedan) får också 
vissa bibliotekarier möjlighet till ytterligare förkovran i datorfrågor. Exempel 
på detta är Stockholms universitetsbibliotek där fem bibliotekarier utbildas till 
operatörer för det lokala system som 1985 sätts i drift och Göteborgs 
universitetsbibliotek där personalen inför införandet av lokalt system erbjöds 
en 40-timmars grundkurs för att höja sin kompetens för bibliotekstekniska 
uppgifter.209

Fördelarna/verksamhetsnyttan med LIBRIS-systemet blir under 80-talet 
tydliga; samkatalogen är ett viktigt hjälpmedel och datorerna/tekniken har, som 
ovan nämnts, förbättrats vilket underlättar arbetet i systemet och förmodligen 
gör bibliotekarierna mer benägna att satsa på och ta ansvar för systemet. Efter 
mitten av 80-talet kunde man dessutom använda sina inmatade poster som bas 
till de lokala katalogerna vilket ökar motivationen för retrospektiv registrering. 
I Noerrs rapport framkommer att biblioteken menar att deras önskemål ska 
vara av största betydelse när man beslutar om systemets framtida utveckling. 
Detta argument stärks, påpekar Noerr, genom i vilken utsträckning biblioteken 
nu är beroende av LIBRIS och vilken påverkan alla ändringar i tjänsterna 
skulle medföra i verksamheten. Noerr påpekar att den andra huvudsakliga 
influensen vad gäller utvecklingen är LIBRIS-sekretariatet, vars uppgift är att 
driva systemet så effektivt som möjligt för majoriteten av användarna. Han 
påpekar att sekretariatets prioriteringar inte nödvändigtvis är desamma som 
användarnas.210

                                                 
207 Jakobsson, Arne, ”Bibliotekarier ska datorisera bibliotek!”, Biblioteksbladet 1986:13, s. 390. 
208 Ibid., s. 391. 
209 Hallberg, Paul, ”Upphandling av lokala bibliotekssystem för Göteborgs och Lunds universitet”, 
Lägesrapport beträffande biblioteksautomation i Sverige och grannländerna: Seminarium Rostianum i 
Lund 1987-03-24, s. 26. 
210 Noerr, 1982, s. 17. 
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Bibliotekarierna får under 80-talet bättre terminalvana samtidigt som 
datorerna blir bättre och snabbare och alltmer accepteras som ett självklart 
hjälpmedel i biblioteksverksamheten. Fortfarande finns dock på vissa håll räds-
lan kvar för att datoriseringen skall innebära kvalitetssänkning av 
biblioteksarbetet: Magdalena Gram på konstbiblioteket rapporterar 1987 från 
en konferens kring biblioteken i informationssamhället. Här märktes, skriver 
Gram, klyftan mellan de som såg datorisering som en urholkning och 
fragmentarisering av kunskapen och de som vill se den som en möjlighet. 
Gram konkluderar: ”En förutsättning för att tekniken ska kunna förbättras är 
antagligen en attitydförändring hos bibliotekens eget folk. Splittringen mellan 
’bildning’ och teknisk skicklighet måste jämnas ut.”211

Vad gäller tillgången till information kring systemet påpekar Peter Noerr 
1982 i den ovannämnda rapporten LIBRIS – Development Evaluation att pla-
nerna för LIBRIS-systemets utveckling bör publiceras för att ge användaren en 
chans att själv planera. Han poängterar att detta inte kräver ”impossible 
timescales and deadlines stretching for five years, but the sensible 
announcement of what is being done now and what will be next and roughly 
when.”212 LIBRIS-meddelanden fortsätter att vara en viktig källa till 
information kring systemet. Den riktar sig nu till alla LIBRIS-intressenter 
oavsett om man tillhör de anslutna biblioteken eller inte. 1982 har den en 
upplaga på 900 exemplar. Också Driftmeddelanden som i huvudsak vänder sig 
till driftsansvariga på LIBRIS-biblioteken fortsätter att utges, från 1980 under 
titeln LIBRIS driftmeddelande 1982 med en upplaga av 170 ex. 1988 får 
nyhetsbladet sitt nuvarande namn LIBRIS-nytt.  
  

LIBRIS och de lokala bibliotekssystemen   
Som påpekats fanns tidigt för LIBRIS en vision om det helintegrerade systemet 
innehållande alla på biblioteket förekommande rutiner. Någon sådan 
utveckling ägde emellertid inte rum. 1990 påpekar Mayre Lehtilä-Olsson, 
dåvarande chef på LIBRIS-avdelningen, att det faktum att LIBRIS aldrig 
utvecklade något eget lokalt system var till den stora delen följden av politiska 
och ekonomiska överväganden.213 (Som visats rekommenderade BIDOK-
utredningen 1977 att LIBRIS utveckling begränsas till förbättring av 
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existerande rutiner.) Behovet av att bättre kunna hantera de ”jordnära” 
rutinerna blev dock allt större på biblioteken − Från Stockholms 
universitetsbibliotek berättar man att det i början av 80-talet krävdes ”en hel 
armé bakom lånedisken” bara för att sortera lånekvitton.214 Man började på de 
enskilda biblioteken från mitten av 80-talet inköpa och implementera lokala 
system, något som möjliggjordes av ovannämnda tekniska utveckling mot 
mindre och effektivare datorer. Bibliotekens val föll på olika bibliotekssystem 
vilket har resulterat i att det idag finns en mängd olika lokala system (ca. ett 
15-tal) på de svenska LIBRIS-biblioteken. Först ut att inköpa lokalt system var 
Stockholms universitetsbibliotek (SUB) med systemet GEAC samt Sveriges 
Lantbruksuniversitets bibliotek (SLUB) med det danska Rc-Lib. I samband 
med installerandet av dessa system sattes press på LIBRIS-sektionen att 
färdigutveckla ett uttagsformat för LIBRIS-posterna, ett arbete som påbörjats 
1983 av LIBRIS-MARC-gruppen.215 Uttag av poster från LIBRIS utgjorde 
basen för de lokala katalogerna och nyförvärvet registrerades som tidigare i 
LIBRIS för att satsvis återföras till de lokala katalogerna.   

Viktig i sammanhanget är den utredning DFI genomför 1982 angående 
framtida utveckling av LIBRIS III. Här gör konsulten Peter Noerr en betydel-
sefull markering när han rekommenderar att man inte bör försöka utveckla 
LIBRIS till ett helintegrerat bibliotekssystem utan att man bör satsa på den nu-
varande grundstommen, samkatalogfunktionen, medan de olika biblioteken 
själva tar hand om sina lokala rutiner: ”The total library operation cannot 
reasonably be performed either locally or centrally. It lends itself best to a mix 
of both.”216 Han visar genom internationella exempel att trenden går mot 
decentralisering och påpekar att man kan se utvecklingen som ett sätt att locka 
nya användare genom att tillåta en högre grad av flexibilitet och frihet än det 
centrala systemet kan erbjuda.217 Om LIBRIS försöker täcka alla bibliotekets 
funktioner kommer detta, menar Noerr, att hämma tillväxten och utvecklingen 
generellt och skapa känslor av illvilja samt göra att de tjänster som erbjuds blir 
ineffektiva och kostsamma.218 LIBRIS kan dock inte tillåta sig att stagnera utan 
måste för att överleva utvidga och förbättra sina tjänster. Nödvändigt är också 
god kommunikation med andra system och en lyhördhet för omvärldens och 
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användarnas nya krav.219 En utveckling motiveras också av möjligheten att 
locka nya användare och därmed bredda sin marknad vilket hjälper till att 
sprida och hålla de fasta kostnaderna nere. 

Ett exempel på användaransvar är som nämnts att begagna systemet och att 
uppfylla kraven på god informationskvalitet. Att användarna/bibliotekarierna 
tar detta ansvar är naturligtvis av största vikt för LIBRIS-systemets fortlevnad 
eftersom det är användarna i form av bibliotekarierna som bygger upp 
databasen. Dessutom står systemets lönsamhet i proportion till antalet utförda 
transaktioner. Vissa farhågor finns under denna tid för att biblioteken efter 
införandet av sina lokala system ska undandra sig sitt registreringsansvar i 
LIBRIS och att databasen härmed blir inaktuell. Noerr påpekar i sin rapport att 
om LIBRIS inte genomgår nödvändig utveckling finns en uppenbar risk för att 
de stora biblioteken i framtiden utvecklar lokala system och bildar ”specialist 
’clubs’ for exchange of information, catalogue records, ILL, etc.” Detta 
kommer att leda till att dessa bibliotek inte längre önskar bidra till LIBRIS-
basen som kommer att bli inaktuell och mindre attraktiv för de mindre 
biblioteken. De små biblioteken kommer då, menar Noerr, att ansluta sig till 
dessa ”lokala klubbar” och forma lokala nätverk.220 Noerr rekommenderar för 
LIBRIS framtid en utveckling av befintligt system och understryker vikten av 
att funktioner utvecklas och växer i samspel med användarrespons vilket ger 
vid hand att funktionerna verkligen är användbara i verksamheten.221  

Lena Olsson skriver i sin avhandling att inköpen av de lokala systemen till 
viss del grundas på de erfarenheter bibliotekarierna haft ”från den segdragna 
implementeringen av LIBRIS.”222 I en enkät DFI genomför för sin rapport 1987 
framkommer också att LIBRIS utvecklingstakt upplevs som alltför långsam av 
en stor del användare; 30 procent uppger att orsaken till att man inför lokala 
system är att man inte kan vänta längre på att de önskade funktionerna ska ut-
vecklas centralt.223 1987 skriver Magdalena Gram, bibliotekarie på konstbiblio-
teket, i Biblioteksbladet att de ansvariga för LIBRIS-systemet ”har gjort vad 
som står i deras makt för att öka projektets trovärdighet och uppfylla de löften 
som formulerades redan i samband med den första sjösättningen” men tillägger 
att varken IR-systemet IMDOC eller systemet för elektronisk post MEMO ut-
nyttjas på ett sätt som motsvarar utvecklingskostnaderna. Hon påpekar att sy-
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stem för fjärrlån och nationell förvärvsstatistik håller på att utprovas men 
konstaterar att ”i uppgiven väntan på att skeppet skulle få vind i seglen har 
flera besättningsmän deserterat och tagit saken i egna händer. Lokala system 
har sakta men säkert vunnit terräng.”224 Kanske finns också 70-talets 
svårigheter till viss del kvar i bibliotekariernas minne: Lars-Erik Sanner 
påpekar 1985 i en intervju att de förbättringsmöjligheter av systemet som 
övergången till LIBRIS III utgjorde inte till fullo togs till vara: ”Jag tror att 
många på biblioteken var ganska trötta på LIBRIS vid det laget och inte insåg 
möjligheterna, eller helt enkelt inte tog övergången på allvar.”225 1985 skriver 
Siv Vold Karlsén, bibliotekarie i Göteborg, i en artikel bl.a. om att man på 
Lunds universitetsbibliotek delvis känt sig besvikna på LIBRIS ”som dittills 
(1982) knappast givit vare sig rationaliseringar eller kostnadsbesparingar och 
där någon vidare utveckling av ekonomiskt lönsamma rutiner då inte kunde 
skönjas.”226 (Lunds universitetsbibliotek är ett av de bibliotek som under denna 
tid planerar för lokalt system.) Kanske var även utsikterna till lokalt 
självbestämmande och möjligheten till större ansvar och bättre anpassningar en 
bidragande orsak till de lokala systemens intåg. Noerr påpekar, som ovan 
visats, också att LIBRIS-sekretariatets uppgift är att driva systemet 
tillfredsställande för en majoritet av biblioteken vilket innebär att sekretariatets 
prioriteringar kan skilja sig från det enskilda bibliotekets. Sanner, som under 
denna tid var anställd på KB, berättar i DIK-forum att han tillsammans med 
dåvarande LIBRIS-chefen Lennart Gärdvall försökte uppmuntra biblioteken att 
följa Finlands modell och inköpa samma lokala system. Detta förslag gick 
emellertid inte igenom i Sverige då alla ”överbibliotekarier reste borst vid 
tanken på centralstyrning.”227  

Det framkommer dock att åtminstone vissa bibliotek gärna hade sett att 
LIBRIS tillhandahållit de lokala tjänsterna. Kerstin Nilsson, förste 
bibliotekarie vid högskolan i Luleå, säger 1985 till DIK-forum att det för detta 
och andra mindre bibliotek saknas resurser för inköp av egna system och att det 
därmed vore en fördel om LIBRIS utvecklades till att innehålla även de lokala 
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rutinerna. Hon efterlyser här funktioner för lån, periodikahantering och en 
förbättring av förvärvsfunktionen.228  

De lokala systemens intåg ställde krav på att finna en balans mellan de lo-
kala kraven och den nationella samordningen. Det blir viktigt att definiera vem 
som har ansvaret för olika delar av samarbetet mellan LIBRIS och dessa 
system. Inte minst viktigt är att förtydliga registeransvaret; t.ex. vem som 
ansvarar för att förändringar på en nivå ska få effekt på andra nivåer. I LIBRIS-
meddelanden från 1991 intervjuas LIBRIS nya utvecklingschef Göran 
Skogmar bl.a. om bildandet av en referensgrupp för samverkan mellan LIBRIS 
och de lokala systemen. Han påpekar att det från LIBRIS sida framstår som 
”inte minst viktigt att klargöra vilka åtaganden som ligger på LIBRIS-
avdelningen och vilka som ligger på biblioteken lokalt.”229  

Ytterligare biblioteksönskemål angående LIBRIS utveckling 
Peter Noerr har också intervjuat biblioteken och listat deras främsta önskemål 
för nya funktioner. Här framkommer att den utveckling som prioriteras mest av 
biblioteken under denna tid (1982) är fjärrlån, auktoritetsregister och utökade 
sökmöjligheter (utöver kontrollnummer och titel/författare). I LIBRIS-
meddelanden från 1982 finns en av Kjell Nilsson författad rapport över ett se-
minarium med rubriken ”LIBRIS – varthän?” arrangerat av DFI och Göteborgs 
universitetsbibliotek i vilket ett hundratal personer från de anslutna biblioteken 
deltog. Mötets syfte var att diskutera inriktningen på och förutsättningarna för 
en fortsatt LIBRIS-utveckling. Nilsson beskriver hur den efterföljande diskus-
sionen präglades av en ”uppspringande julaftonsstämning” där deltagare 
ropade ut önskemål till exempel om fjärrlånerutin, auktoritetsregister och 
förvärvsrutiner och hur DFI:s Roland Hjerppe sökte dämpa denna stämning 
genom att vädja om prioriteringar. Kjell Nilsson avslutar sin berättelse om 
seminariet med att konstatera: ”Det står dock helt klart att prioriteringarna kan 
vara ganska så olika från ett LIBRIS-bibliotek till ett annat. Det är bara att 
hoppas att man i LIBRIS användarorganisation och i DFI:s arbetsgrupp för 
utveckling av LIBRIS, mot bakgrund av den systemvärdering som nu ska 
utföras, är i stånd att göra en korrekt värdering och sammanvägning av de 
önskemål som framställs.”230
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1983 kommer Lennart Gärdvall med KB:s rapport Biblioteken och LIBRIS 
som beskriver datasystemet och bibliotekens nyttjande av det. Gärdvall redovi-
sar här bibliotekens viktigaste önskemål för utvecklingen av det centrala 
systemet. (Dock utan att meddela vilka källor uppgifterna grundar sig på.) Lik-
som i Noerrs utredning handlar det om möjlighet till fjärrlånebeställning direkt 
vid terminal och förbättrade sökmöjligheter i databasen. (Även efter 
implementeringen av LIBRIS III var sökmöjligheterna i databasen de samma 
som i de traditionella alfabetiska kortkatalogerna. Om man bara hade ett 
ungefärligt begrepp om vad man letade efter var möjligheterna att hitta denna 
publikation små.231) 1985 möjliggörs emellertid ämnessökning genom IR-
systemet IMDOC (Industri-Matematiks Dokumentationssystem) som utveckla-
des i samarbete med servicebyrån DAFA. IMDOC var en möjlighet till 
utvidgade sökningar men var, åtminstone i ett inledande skede, behäftat med 
vissa begränsningar vad gäller t.ex. trunkeringar och sökningar på klassifika-
tionssignaturer.232

I DFI:s rapport från 1987 finns resultaten från en enkät utsänd till 
biblioteken angående vilka funktioner man anser vara mest angelägna i det 
centrala LIBRIS. Bibliotekarierna har graderat önskemålen från ett till fem och 
i de fall den aktuella funktionen existerar givit den betyg efter samma skala. 
Ämnessökningen toppar önskemålen (4.9) och den existerande rutinen 
(IMDOC) får det tämligen låga betyget 2.7. Härefter kommer önskemål om 
auktoritetsregister där auktoriserade institutionsnamn får 4.8 och den 
existerande rutinen betyget 1.8. Starka önskemål finns också gällande de icke-
existerande funktionerna auktoriserade personnamn (4.5) och ämnesord (4.3). 
Rättelserutiner är ett annat starkt önskemål (4.6) där den existerande rutinen får 
ett lågt betyg (1.8). Fjärrlånet är den av de högt värderade tjänsterna (4.5) som 
får bäst betyg för den befintliga rutinen (4.3). Detta gäller emellertid 
lokalisering och starka önskemål finns också om de icke existerande 
funktionerna aktuell status och kö (4.1 respektive 3.9 på skalan).233

I KB:s rapport Hjärtbyte eller by-passoperation? från 1989 påpekar KB:s 
Kjell Nilsson att det allt sedan driftssättningen av LIBRIS III ”från 
användarnas sida framkommit ett otal önskemål om ändringar i och tillägg till 
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systemet, såväl stora som små. Under årens lopp har åtskilliga av dessa 
önskemål uppfyllts, men några kvarstår sedan gammalt och nya har 
tillkommit.”234 Han pekar vidare på att utvecklingen inte varit utan problem och 
visar på att det fortfarande i LIBRIS av olika skäl saknas färdiga lösningar för 
vissa av de rutiner som 1983 toppade bibliotekens önskelista − 
auktoritetskontroll och fjärrlån. (Se t.ex. Gärdvall ovan.) Under andra delen av 
80-talet bedrevs större retroaktiva katalogiseringsprojekt på ett flertal LIBRIS-
bibliotek vilket ytterligare ökade kraven på registervård, främst i form av 
auktoriserade namnformer, dubbletteliminering och allmän uppsnyggning av 
databasen.235 1985 börjar man på LIBRIS-sektionens registerenhet bygga upp 
ett auktoritetsregister för komplicerade utländska personnamn, och fastställer 
under detta år 30 sådana namn och under 1986 ytterligare 30.236 Vad gäller 
fjärrlån började man 1986 utveckla en rutin som baserades på 
meddelandehanteringssystemet MEMO genom att fjärrlånebeställningarna 
skickas mellan biblioteken som e-postmeddelanden. Denna rutin testades under 
1987 av fyra bibliotek, vilket är ett exempel på användarmedverkan under 80-
talet.237

I ovannämnda Hjärtbyte eller by-passoperation? finns vidare en förteck-
ning över de viktigaste önskemålen för vidareutveckling av LIBRIS från 
bibliotekens sida under denna tid. (Det framkommer dock inte varpå författaren 
baserar dessa uppgifter.) Det som främst efterfrågas är, i fråga om fjärrlån, 
möjligheter att fastställa objektstatus och göra reservationer i lokala system, 
och när det kommer till förvärv/katalogisering en online-överföring av 
katalogposter som sker styckvis och i realtid mellan LIBRIS och de lokala 
systemen samt auktoritetskontroll och bättre rättelserutin. För sökningarna vill 
man ha kortare och bättre ordnade alternativlistor och fler IR-funktioner. Som 
ovan nämnts avgiftsbelagdes LIBRIS 1981 och ett av bibliotekens önskemål är 
inte bara bättre utan tillika billigare tjänster.238  

Jämförelse med önskemålen från 70-talet 
Problemet med det lilla antalet terminaler, som under 70-talet utgjorde en be-
gränsning i LIBRIS-användandet, har nu lättat betydligt då man efter 
omläggningen till LIBRIS III får kapacitet för ett betydligt större antal sådana. 
                                                 
234 Nilsson, 1989, s. 11. 
235 Kungliga biblioteket, Årsberättelse / Kungl. Biblioteket, Sveriges nationalbibliotek 1/1 1988 - 30/6 
1989, s. 59. 
236 Kungliga biblioteket, Kungliga bibliotekets årsberättelse 1985, s. 43 och 1986, s. 49. 
237 Kungliga biblioteket, Kungl. bibliotekets årsberättelse 1987, s. 50. 
238 Nilsson, 1989, s. 12 
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Saab-datorerna som tidigare använts byts mot kraftfullare IBM-utrustning då 
LIBRIS 1980 går över till servicebyrån DAFA.239 De 21 bibliotek som var an-
slutna till LIBRIS efter omläggningen till LIBRIS III 1980 hade tillsammans 
150 terminaler jämfört med de 25 terminaler som fanns att tillgå för de 14 
bibliotek som varit anslutna före omläggningen i slutet av 70-talet.240 Antalet 
terminaler ökar härefter kraftigt för varje år. 1987 har de då 25 fast anslutna 
biblioteken 445 terminaler.241 Även problemet med de långa svarstiderna torde 
vid denna tid ha minskat. I och med LIBRIS III kom också Mikko-maskinerna, 
vilka var dataväxlar som ställdes ut och skötte trafiken för relativt många 
underställda terminaler. Ett problem med Mikko-maskinerna var att mjukvaran 
ibland föll ut vilket kunde leda till informationsförlust. Emellertid innebar 
dessa maskiner att det nu finns möjlighet att kunna få en terminal till varje rum 
vilket naturligtvis underlättade arbetet och ökade intresset för LIBRIS.242  

Vad gäller teckenrepresentationen som under 70-talet var en het fråga 
skriver Lennart Gärdvall i sin ovannämnda rapport Biblioteken och LIBRIS att 
biblioteken under tio års tid arbetat i LIBRIS med en uppsättning på uppåt 400 
tecken, och att tekniken först nu (1983) börjar ”komma ifatt bibliotekens 
krav”.243         

En önskan om att utöka sökmöjligheterna med ämnessökning fanns såväl 
på 70-talet som under 80-talet. Som ovan påpekats möjliggjordes detta 1985 
genom IMDOC (som emellertid som visats innehöll vissa begränsningar).   

 
 

                                                 
239 Hedberg, Sten, ”LIBRIS och folkbiblioteken”, Biblioteksbladet 1980:7, s. 117.  
240 Kungliga biblioteket, Kungl. bibliotekets årsberättelse 1980, s. 35. 
241 Kungliga biblioteket Kungl. bibliotekets årsberättelse 1987, s. 49. 
242 Intervju med Sten Hedberg 031028. 
243 Gärdvall, 1983, s. 6. 
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1990 – 

Vilka bibliotek och bibliotekariegrupper är delaktiga i 
LIBRIS-arbetet? 

Under 90-talet ökar antalet bibliotek som använder LIBRIS kraftigt. 1996 upp-
går antalet registrerande forskningsbibliotek till 73 och 720 kunder har nu 
tecknat avtal för sökning i LIBRIS-basen.244 2004 registrerar cirka 300 svenska 
bibliotek, mestadels universitets/högskole- och specialbibliotek men även 
några folkbibliotek, sitt material i LIBRIS och mer än 1000 svenska och 
utländska bibliotek beställer fjärrlån av böcker och artiklar. Under 90-talet görs 
insatser för att inkorporera även läns- och kommunbibliotek245 I regeringens 
direktiv för ”Nytt LIBRIS” ingick att de folkbibliotek som önskade skulle 
kunna ansluta sig till systemet och 1998 tillsattes en ny arbetsgrupp inom 
projektet för att utreda hur folkbibliotekens intressen kan tillvaratas. I gruppen 
ingick bland annat representanter från Stockholms stadsbibliotek.246  

I de intervjuer jag gjort med LIBRIS-avdelningen påpekar man att alla an-
vändargrupper är intresserade och har synpunkter. Bland dessa är katalogisatö-
rerna fortfarande en av de mer aktiva grupperna eftersom LIBRIS och den 
lokala katalogen är de enda ställena där deras arbete blir synligt.247

Biblioteken och LIBRIS organisation 
Sedan 1988, när KB övertog det totala ansvaret för LIBRIS-systemet, har an-
svarsfördelningen varit oförändrad. Det faktum att LIBRIS sedan 1988 har en 
samlad huvudman och en stabil ansvarsfördelning torde ha underlättat för 

                                                 
244 Kungliga biblioteket, Kungliga bibliotekets hemsida under ”Om KB”, ”KB:s historia”, URL: 
http://www.kb.se 
245 Kungliga biblioteket, Årsredovisning / Kungl.Biblioteket, Sveriges nationalbibliotek 94/95, s. 26. 
246 Strandh, Karin & Öqvist, Lena, 1998, Folkbibliotekens attityder till BTJ´s produkter Link och Bibli-
ografisk service samt möjligheten till registrering i LIBRIS, s. 33f. 
247 Intervju med Charlotte Jansson 03-07-02. 
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användarinflytande emedan det är klart att det nu är LIBRIS-avdelningen man 
vänder sig till med t.ex. förslag och synpunkter. LIBRIS-avdelningen, som 
idag innefattar 19 anställningar, har också haft en mycket stadigvarande 
personal vilket har gjort att man kommit bort från problemet med stor 
personalomsättning i LIBRIS-arbetet något som varit en betydande svårighet 
under hela LIBRIS tidigvarande historia. Detta borde också vara en 
underlättande faktor i användarkontakterna. I den nya KB-utredningen (SOU 
2003:129) påpekas att LIBRIS-avdelningen organisatoriskt är en del av KB 
men att man samtidigt har en autonom roll som leverantör av tjänster och 
system till de svenska biblioteken.248 Vad tycker så övriga bibliotek om LIBRIS 
starka koppling till KB? I KB-utredningen, som bl.a. bygger på 
bibliotekarieintervjuer och enkäter till biblioteken, påpekas att en majoritet av 
de tillfrågade finner detta vara en bra lösning. Det framkommer att några av 
”de större lärosätena” är negativa till förbindelsen medan andra i samma grupp 
finner den naturlig. Vissa bibliotek menar att LIBRIS borde ha en fristående 
position med egen styrelse och ekonomi.249   

LIBRIS ledningsgrupps arbete förändrades på 90-talet: Under de första 
åren, fram till uppdraget om ”Nytt LIBRIS” i mitten av 90-talet, hade lednings-
gruppens arbete en tämligen konkret och affärsmässig inriktning. Exempel på 
frågor som diskuterades kunde vara: Vilka avgifter måste tas ut för att systemet 
ska gå runt? Hur mycket använder biblioteken LIBRIS? Hur mycket katalog-
kort beställs? Ledamöterna var på ett tydligare sätt kundrepresentanter som 
rapporterade till sina bibliotek om transaktionspriser och bonussystem.250 
Genom ”Nytt LIBRIS” och det gradvisa införandet av avgiftsfrihet fick 
ledningsgruppens arbete en annan inriktning. Nu riktades intresset mot policy-
frågorna som exempelvis: Vad är LIBRIS långsiktiga affärsidé?251 1997 
diskuterade ledningsgruppen sin funktion/roll just i anslutning till 
regeringsuppdraget 1996 att utveckla LIBRIS-systemet till ett modernt allmänt 
informationssystem. Här fann ledningsgruppen det viktigt att understryka 
LIBRIS-systemets kooperativa natur genom att i ledningsgruppen utvidga sin 
sammansättning med representanter för mindre högskolor och länsbibliotek. 
Ledningsgruppens stomme bör även fortledes bestå av ”de tunga LIBRIS-
producenterna”; universitetsbiblioteken, KB och stora specialbibliotek medan 

                                                 
248 KB-utredningen, KB – ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129), s. 55. 
249 Ibid., s. 162. 
250 Intervju med Sten Hedberg 03-10-28. 
251 Forssblad, Helena, ”Samtal med Sten Hedberg”, LIBRIS-meddelanden nr 81, (2003), s. 16. 
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de nya representanterna i ett initialt skede kan adjungeras till gruppen. Man 
konstaterar att gruppens ledamöter bör vara bibliotekschefer, eller ha mandat 
att yttra sig i policyfrågor, och att de måste ha god förankring vid sina 
respektive bibliotekstyper.252 LIBRIS ledningsgrupp undergick emellertid inga 
större förändringar, utan består fortfarande till övervägande del av de tyngsta 
LIBRIS-biblioteken/forskningsbiblioteken. I KB-utredningen framkommer att 
man från vissa bibliotek vill se en ändring i ledningsgruppens sammansättning 
och arbetssätt: ”Någon” har kommit med åsikten att ledningsgruppen idag är 
marginaliserad, att representationen bör granskas och att gruppen bör omdanas 
till en styrelse med beslutsrätt medan andra tycker ”att allt har blivit bättre efter 
systembytet.”253 Vissa tycker att LIBRIS ledningsgrupp och referensgrupperna 
är exempel på bra samarbete mellan biblioteken och LIBRIS medan någon 
anser att gruppernas uppdrag är otydliga, att ”ledningsgruppen mer fungerar 
som en referensgrupp och att Libris ger rådgivning och riktlinjer.” 
Utredningens slutsats angående detta är att man bör se över representationen i 
ledningsgruppen.254

Vad gäller referensgrupperna har det funnits ett antal sådana under 90-talet 
och framåt: I arbetet inför ”Nytt LIBRIS” deltog t.ex. tre referensgrupper; en 
övergripande referensgrupp med stort inslag av bibliotekschefer, en 
katalogiseringsgrupp och en fjärrlånegrupp. På LIBRIS-avdelningen påpekar 
man att referensgrupper idag vanligtvis bildas utifrån de aktuella projekten, 
d.v.s. vad det finns behov av. Inför den under 2003 aktuella upphandlingen av 
portalprogramvara finns t.ex. en referensgrupp för e-tidskrifter. LIBRIS har 
idag även några fasta referensgrupper nämligen en grupp för fjärrlån samt 
LIBRIS-bibliotekens katalogråd och en nystartad grupp för webbsök. 2003 in-
rättar avdelningen för bibliografisk utveckling och samordning (BUS) på KB 
en referensgrupp för auktoritetsarbete o ämnesord i LIBRIS. Charlotte Jansson 
berättar att en grupp för webbsök fanns när funktionen lanserades 1997 men att 
den därefter ”legat nere” emedan webbsök har varit en mycket stabil tjänst.255 
Inför nya webbsök 2002 fanns ingen referensgrupp och från LIBRIS-
avdelningen påpekar man att avdelningen under viss tidspress produktionssatte 
en ”webbsök light” i syfte att snabbt kunna erbjuda ett webbgränssnitt mot det 
nya katalogsystemet, och sedan på olika sätt försökte fånga in bibliotekens 

                                                 
252 Kungliga biblioteket, ”LIBRIS ledningsgrupp, protokoll 1997:5”, URL:  
http://www.libris.kb.se/om_libris/ledningsgruppen/lible975.htm   
253 KB-utredningen, 2003, s. 161. 
254 Ibid., s. 162. 
255 Intervju med Charlotte Jansson 03-07-02. 
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synpunkter i efterhand.256 Under 2003 har en referensgrupp för webbsök bildats 
som bl.a. innehåller flera stadsbibliotek.  

LIBRIS fjärrlånegrupp träffas beroende på vad som händer med 
funktionen. (Som ovan nämnts håller LIBRIS just nu på med ett projekt med 
fjärrlån för slutanvändare.) LIBRIS-bibliotekens Katalogråd, som har 
regelbundna möten, är en sammanslagning av de relativt nybildade 
Referensgrupp för LIBRIS tillämpning av MARC21 (från 2002) och 
Referensgrupp för katalogiseringsfrågor inom LIBRIS. Första sammanträdet 
hölls april 2002. I protokollet till detta möte fastslås att katalogrådet ”kommer 
att vara den stora allmänna grupp som tar upp LIBRIS-frågor framöver, både 
vad gäller format och katalogiseringstillämpningar.” Gruppen har inte några 
större befogenheter att fatta reella beslut inom katalogområdet. Det rådet kan 
göra är att utfärda anvisningar rörande tillämpningen av befintliga 
katalogiseringsregler i MARC21-formatet på LIBRIS-biblioteken.257 För att 
förbereda frågor har katalogrådet ett arbetsutskott.  

LIBRIS-avdelningen påpekar att man vid sammansättning av 
referensgrupperna försöker samla aktiva personer med mycket kunskap i 
ämnet. Man vill också uppnå brett sammansatta grupper genom att blanda 
skilda typer av bibliotek med olika geografisk spridning.258 Referensgrupperna 
innehåller främst representanter för de stora universitetsbiblioteken men har 
ofta någon representant från folk- eller specialbibliotek. I det nuvarande 
katalogrådet finns Malmö stadsbibliotek och Statens musikbibliotek 
representerade. Dessa två bibliotek samt Dieselverkstaden i Nacka är även 
representerade i den nya referensgruppen för webbsök.  

Efter 1988 försvann de årliga användarmötena. Orsaken till detta var, 
menar Charlotte Jansson på LIBRIS-avdelningen, förmodligen delvis att 
LIBRIS-systemet befann sig i en extrem utveckling vilket gjorde det svårt att 
säga något ”innan man själv vet.” Man började också med webbens intåg att 
sköta alltmer av sin information denna väg. Under 2002 och 2003 har 
emellertid användarmötena återupptagits: I december 2002 hölls ett allmänt 
användarmöte och i maj 2003 ett möte kallat ”Teknobabbel”, speciellt inriktat 
på systembibliotekarier och tillkommet efter önskemål om mer information. 

                                                 
256 Intervju med Kristin Olofsson 03-08-05. 
257 Kungliga biblioteket, LIBRIS hemsida, ”LIBRIS-bibliotekens katalogråd, protokoll 2002-04-25”, 
URL: http://www.libris.kb.se/tjanster/katalogisering/katalograd_protokoll/katalograd_20020425.pdf   
258 Intervju med Charlotte Jansson 03-07-02. 
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Intresset har varit mycket stort för dessa möten som samlat över 100 
personer.259

Kontaktpersonnätet fortsätter att vara en viktig kanal för information till 
biblioteken. Kontaktpersonsystemet för LIBRIS skall idag innehålla en kontakt 
per funktion på varje bibliotek. I det avtal de registrerande biblioteken skriver 
på ingår att systemanvändaren, d.v.s. biblioteket, skall utse lokala 
kontaktpersoner för drift, registrering och fjärrlånefrågor. Den information och 
utbildning denna person får av LIBRIS ska spridas till övrig personal på 
biblioteket. Charlotte Jansson påpekar att det p.g.a. det stora antalet användare 
inte alltid är möjligt för LIBRIS-avdelningen att veta vem som är ansvarig för 
de olika funktionerna på biblioteken men att biblioteken själva registrerar och 
kontrollerar denna uppgift i den nya biblioteksdatabasen från 2001.  
  

Biblioteken och LIBRIS utveckling 

Förutsättningar för biblioteksansvar och biblioteksinflytande 
LIBRIS-avdelningens Gun Persson skriver 1992 i LIBRIS-meddelanden om 
hur användarna blivit ”mer teknikkunniga, mer informationshungriga och 
framför allt många fler.”260 I sin uppsats om debatten kring 
biblioteksdatorisering skriver Erik Sjödell om 90-talet att bibliotekarierna nu 
samlat praktiska erfarenheter på automatiseringsområdet och att 70-talets 
”spekulativa och polariserande diskussion” nu ersatts av en mindre riklig och 
mer insatt och nyanserad sådan som framstår som ”mer likriktad och mindre 
utmanande.”261 Som nämnts innebar införandet av lokala system en 
kompetenshöjning i datorfrågor på många bibliotek. I mitten av 90-talet sköter 
en stor del av LIBRIS-biblioteken själva driften av sina system.262  

Bibliotekariernas förbättrade datorkompetens underlättar för ett större an-
svarstagande i LIBRIS-samarbetet, t.ex. i form av förslag till förbättringar av 
verksamheten. Samtidigt har teknikutvecklingen gått oerhört snabbt och 
datasystemen har blivit alltmer avancerade. Från LIBRIS-avdelningen påpekar 
man att programmerarna på LIBRIS-avdelningen är experter med lång 

                                                 
259 Ibid. 
260 Persson, Gun, ”Användarna har blivit mer teknikkunniga, mer informationshungriga och framför allt 
många fler”, LIBRIS-meddelanden nr 62 (1992), s. 20. 
261 Sjödell, 2000, s. 65. 
262 Unonius, Stefan, ”Mål för ett moderniserat LIBRIS”, LIBRIS-meddelanden nr 75 (1995), s. 10. 
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LIBRIS-erfarenhet vilket är nödvändigt för att kunna arbeta inom LIBRIS 
utveckling idag. Man pekar på att det komplexa och sammanhängande 
LIBRIS-systemet tar tid att sätta sig in i vilket gör att det många gånger inte är 
möjligt för avdelningen att kalla in förstärkning för en kortare arbetsinsats.263 
Mot bakgrund av detta får man förmoda att man ute på biblioteken, även om 
datorkompetensen ofta är hög, har tämligen svårt att ha teknisk insyn i 
LIBRIS-systemet och därmed veta vad som är möjligt att tekniskt åstadkomma 
i fråga om ändringar eller nya funktioner. Detta framskymtar också i 
diskussionslistan ”Forum webbsök” där man som tillägg till förslag och 
önskemål finner kommentarer som ”Skulle det vara svårt att åstadkomma något 
sådant?” och ”det är kanske naivt att tro, jag är ju inte precis 
programmerare”.264 Det är svårt för den utomstående att bedöma den tekniska 
svårighetsgraden när man vill föreslå en förändring eller förbättring. Något 
som förefaller vara en liten ändring kan kräva mycket arbete och ha en 
komplicerad lösning medan något som verkar mer omfattande kan vara relativt 
lätt att programmera.   

Det kan vara svårt att bedöma vad tekniken kan uträtta och därmed lägga 
förväntningarna på rätt nivå. Kanske påverkar också den optimistiska mark-
nadsföringen från biblioteksautomatiseringens barndom fortfarande i viss mån 
förväntningarna: Carol A. Parkhurst skriver 1990 om hur tidiga systemutveck-
lare hade en tendens att översälja sina systems möjligheter och hur bibliotekens 
önskelistor ännu idag reflekterar en för uppskruvad förväntan över vad nyckel-
färdiga bibliotekssystem kan åstadkomma. Varje nytt bibliotekssystem är bättre 
än det föregående, påpekar Parkhurst, men biblioteken har fortfarande 
förväntningar på systemen som inte är realistiska.265 Charlotte Jansson på 
LIBRIS-avdelningen menar att många ”kanske tror att tekniken har kommit 
längre än den har”, men påpekar samtidigt att det finns systembibliotekarier 
som är väldigt väl insatta.266  

Jag frågar LIBRIS-avdelningen hur man prioriterar bland de olika 
förslagen och varifrån idéerna till nya funktioner oftast kommer. Jansson 
berättar att LIBRIS-avdelningen har prioriteringslistor och vad man gör beror 
dels på vilka önskemål som finns och dels vilka tekniska möjligheter som står 

                                                 
263 Intervju med Britt Sagnert 03-08-05.  
264 Kungliga biblioteket, ”Phorum webbsök”, URL: http://forum.libris.kb.se Inläggen under 03-09-24 och 
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265 Parkhurst, Carol A., “Technical Services: An Environment of Continual Change”. Library Technology 
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till buds. Man tar också hänsyn till hur idéerna och förslagen passar ihop med 
andra projekt. Förslagen presenteras också för ledningsgruppen och det de vill 
prioritera väger tungt. Idéer och förslag kommer från lite olika håll: De stora 
biblioteken har mycket uppslag och synpunkter som kan fångas upp på olika 
sätt – både genom ledningsgruppen och genom andra kontakter. ”Vi uppfattar 
det ju så att biblioteken är väldigt aktiva med vad de önskar sig, och det är ju 
också helt rätt eftersom det är de som jobbar med det i praktiken.” Vissa idéer 
kommer också från LIBRIS-avdelningens utvecklare som kan se hur att ett 
visst problem skulle kunna lösas relativt tekniskt lätt.267 Kristin Olofsson på 
LIBRIS-avdelningen menar att biblioteken är förvånansvärt aktiva och 
kommer med många bra förslag och idéer. Väldigt många har åsikter − framför 
allt när nya funktioner lanseras. Det är ju också, tillägger hon, under dessa tider 
LIBRIS-avdelningen oftast lägger ut sina diskussionslistor. Det kan dock 
förmodligen vara lätt att bli lite hemmablind för de som dagligdags arbetar 
med funktionerna på biblioteken, menar hon. ”Man kan säkert komma på en 
massa olika funktioner och idéer, fast då har man vant sig så mycket.” Den nya 
lånestatusfunktionen tillkom efter initiativ av LIBRIS-avdelningen och inte 
efter bibliotekens önskemål. Olofsson menar att detta kan bero på att 
biblioteken varit så vana att inte ha denna funktion i LIBRIS och pekar på att 
det huvudsakligen är allmänheten som efterfrågat denna möjlighet när LIBRIS 
deltagit i mässor och dylikt.268  

Idéer till nya funktioner kommer följaktligen både från bibliotekarierna 
och från LIBRIS-avdelningens personal och programmerare. Vilka för- och 
nackdelar finns med dessa ”idékällor”? Bibliotekarierna vet vad som behövs i 
verksamheten (åtminstone för den typ av bibliotek man själv representerar) 
medan programmerarna lättare kan se vilka funktioner som är lätta respektive 
komplicerade att införa i systemet. Möjligen skulle också en fara kunna ligga i 
det sistnämnda; att man utvecklar funktioner efter vad som är bekvämast och 
inte efter vad som behövs i verksamheten. Det faktum att programmerarna inte 
använder funktionerna i sitt dagliga arbete kan eventuellt göra att man får ett 
”fräschare” synsätt. Kristin Olofsson på LIBRIS-avdelningen påpekar, som 
visats, att bibliotekarierna, som dagligen använder funktionerna, riskerar 
hemmablindhet vilket möjligen kan hämma uppkomsten av nya idéer. Detta 
problem berörs något av Terje Høiseth i Hjärtbyte eller by-passoperation?: 
Han påpekar att då norska BIBSYS i mitten av 80-talet övergick till BIBSYS II 
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268 Intervju med Kristin Olofsson 03-08-05. 
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användes en användarskriven kravspecifikation. Detta hade, menar Høiseth, 
stora fördelar bland annat genom ett ökat engagemang på biblioteken men 
också den nackdelen att brukarna är så invanda i det ursprungliga systemet 
(BIBSYS I) att kraven på det nya systemet tenderar att ligga nära detta första 
system, vilket har en konserverande effekt på utvecklingen.269  

Bibliotekariernas möjligheter till inflytande på LIBRIS utveckling beror i 
sin tur på i vilken utsträckning LIBRIS-avdelningen har möjlighet att påverka 
de aktuella funktionerna och därmed bättre anpassa dem till önskemål från 
biblioteken. En faktor som här spelar in är om de aktuella modulerna är egenut-
vecklade eller inköpta. Katalogsystemet Voyager kan LIBRIS-avdelningen 
t.ex. inte ändra i eftersom det är inköpt och det därmed inte är LIBRIS-
avdelningen som äger programmeringen. I fråga om de egenutvecklade 
rutinerna har LIBRIS-avdelningen av naturliga skäl större frihet och därmed 
möjlighet att i högre utsträckning tillgodose önskemålen hos sin specifika 
användarkrets. Trenden går också mot en högre grad av egenutveckling: När 
LIBRIS-avdelningen under slutet av 90-talet sökte ny lösning för fjärrlånet 
planerades först att köpa in ett färdigt system. Emellertid lyckades man, bland 
annat genom en lyckad personalrekrytering, utveckla en egen lösning och 
undvek därmed att sätta sig i ytterligare beroendeförhållanden till externa 
leverantörer.270 Fjärrlånet är, påpekar Charlotte Jansson på LIBRIS-
avdelningen, i stort sett helt utvecklat efter hur det gamla fjärrlånet fungerade 
och vad bibliotekarierna vill ha för nya funktioner.271 Även webbsök är 
egenutvecklat. LIBRIS avdelningschef Mats Herder skriver 2002 om denna 
funktion: ”Eftersom LIBRIS-avdelningen själv har kontroll över den tekniska 
miljön och behärskar utvecklingsverktygen är en vidareutveckling av LIBRIS 
Webbsök helt i händerna på oss själva.”272 Ett exempel på den osäkerhet 
beroendet av externa leverantörer har skapat för LIBRIS var då man som en del 
i projekt ”Nytt LIBRIS” sökte ny systemlösning för katalogiseringen. 1998 
slöts avtal med företaget Dynix GmbH för deras system Horizon. Emellertid 
uppstod här problem t.ex. med försenade leveranser och 2000 tvingades man 
bryta kontraktet och inleda en ny upphandlingsprocedur med stora förseningar 
som följd.273 Britt Sagnert på LIBRIS-avdelningen påpekar att det är lättare att 
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korrigera i de egenutvecklade systemen men att det även här är viktigt att ha en 
så klar uppfattning som möjligt om vilka delar systemet skall omfatta. Detta 
förenklar för programmeraren, som annars riskerar att göra en alltför snäv 
lösning, där tillägg blir svåra att göra.274  

En annan omständighet som ökar LIBRIS-avdelningens självständighet 
och därmed förmodligen bibliotekens möjligheter att påverka är det faktum att 
man nu inte längre är beroende av servicebyråer för den maskinella driften då 
databasen sedan år 2000 finns på KB:s maskinhall. Servicebyråerna var 
tidigare en påverkan i LIBRIS utveckling: 1991 bytte LIBRIS servicebyrå från 
DAFA till L.M. Eriksson Data Services AB (EDS). Genom detta fick man byta 
söksystem från LIBRIS-IMDOC till LIBRIS-STAIRS. Servicebyråerna har 
spelat stor roll också för kostnaderna för systemet. Vid bytet till Ericsson 
kunde de registrerande bibliotekens avgifter gradvis sänkas till hälften av vad 
de betalade under DAFA-tiden.275 Emellertid var Ericssons söksystem STAIRS, 
som var populärt på biblioteken, tämligen kostsamt och administrativt 
svårhanterligt vilket påskyndade utvecklingen av LIBRIS Webbsök.276 Även 
framtagandet av det egenutvecklade fjärrlånesystem som togs i drift 2001 
påskyndades av Ericssons höga servicebyråkostnader.277

Ytterligare en faktor som har betydelse för LIBRIS utformning är den in-
ternationella utvecklingen. Ett av LIBRIS verksamhetsmål är att man ska del-
taga i det internationella samarbetet och verka för att internationella standarder 
följs och man är därmed beroende av den utveckling, vad gäller t.ex. standard-
format, som sker internationellt. Detta påverkar givetvis också biblioteken. Då 
LIBRIS började omdanas mot ”Nytt LIBRIS” i mitten av 90-talet planerade 
man att införa ett svenskt format, Swemarc, som också utvecklades i en in-
hemsk referensgrupp. År 2000 beslutade dock LIBRIS ledningsgrupp att, i 
syfte att befrämja det internationella samarbetet, ansluta LIBRIS till det 
amerikanska MARC 21, som nu började bli standard i allt högre utsträckning. 
Detta trots att Swemarc allmänt ansågs vara ett i sig bättre format. Christer 
Larsson på LIBRIS-avdelningen påpekar att Swemarc funktionsmässigt sett 
var befriat från vissa av de brister som uppvisas i MARC 21 men att MARC 21 
blir det alternativ som erbjuder flest möjligheter eftersom detta format ”har den 
ovedersägliga fördelen att vara just de facto-standard, och med en lätt överdrift 
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kan man säga att funktionaliteten då blir av underordnad betydelse.”278 Beslutet 
att införa MARC 21 fick konsekvenser för t.ex. Göteborgs universitetsbibliotek 
som redan infört Swemarc och nu åsamkades ett betydande dubbelarbete. 
Överbibliotekarien i Göteborg, Jon Erik Nordstrand, beklagar detta med viss 
kraft men konstaterar samtidigt att han är ”övertygad om att Marc21-vägen är 
den man måste gå för att vi ska vara kompatibla med framtiden.”279  

Vissa svårigheter att tillmötesgå bibliotekens önskemål vad gäller sökmöj-
ligheter och sökingångar kan vidare bestå i brister i dataunderlaget. Britt 
Sagnert på LIBRIS-avdelningen påpekar att katalogposterna i LIBRIS databas 
kan, om de är registrerade för många år sedan, vara summariska eller ha 
formatmässiga begränsningar som försvårar enhetlig sökning och åtkomst. 
Konverteringen av katalogposter vid övergången från en systemversion till en 
annan kan också medföra komplikationer.280

Ett starkt önskemål från biblioteken idag och något som många efterlyst 
länge är en lösning för behandlingen av elektroniska tidskrifter. Detta har varit 
en komplicerad fråga eftersom det funnits många faktorer att ta hänsyn till, 
t.ex. hur man ska behandla tidskrifterna rent bibliografiskt, vilket inte 
LIBRIS-avdelningen inte är så inblandade i.281  

För att övergå till informationsdelen så påverkas denna av att LIBRIS’ an-
vändare blivit många fler och en betydligt mer varierad grupp. 
Användarkretsen har olika informationsbehov, bakgrunder och möjligheter att 
sätta sig in i de olika systemen. Jansson påpekar att många av de som hör av 
sig till kundservice är slutanvändare som frågar ”Kan jag köpa den här boken?” 
eller ”Kan jag låna den här boken från er?” Hon tillägger att LIBRIS inte kan 
svara på alla frågor, utan får koncentrera sig på de frågor som tillhör deras 
område. På ett sätt är det, menar Jansson, svårare att svara på frågor idag: 
Eftersom systemet är windowsbaserat eller på webben så kan det finnas många 
felkällor som inte LIBRIS-avdelningen riktigt kan styra över. Orsaken till att 
det går långsamt, eller blir något annat fel kan vara bibliotekens egna nätverk, 
eller problem någonstans på vägen: ”Förut kunde man säga ’Nu är det fel’ och 
då var det vårat fel och då kunde vi ta på oss det, men riktigt så enkelt är det 
inte nu.”282  
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Vad gäller LIBRIS publikationer får LIBRIS-meddelanden från och med nr 
55 1990 ett tydligare tidskriftsutseende med reportage och fotografier. I detta 
nummer införs också sidan ”LIBRIS Debatt” i syfte att ge möjlighet att 
diskutera aktuella frågor kring systemet. Den första insändaren till ”LIBRIS 
debatt” diskuterar önskade förbättringar i MENYSÖK. I följande nummer av 
LIBRIS-meddelanden ger LIBRIS-avdelningen svar på denna insändare. I nr 57 
(1990) avhandlas frågan om LIBRIS prissättning under ”LIBRIS debatt”, varpå 
denna sida försvinner ur tidningen. I nummer 79 (1999) meddelas att debattsi-
dan skall återupptas. Dock utkommer tidningen igen först år 2002, även nu 
utan ”LIBRIS Debatt”. När jag intervjuar Charlotte Jansson på LIBRIS-
avdelningen frågar jag om det finns några planer på att återinföra debattsidan. 
Hon svarar att LIBRIS-avdelningen ”har pratat om det många gånger och det 
hade varit jättekul”, men att intresset för att debattera ofta inte är så stort. 
LIBRIS-meddelanden har också, påpekar Jansson, en relativt lång 
pressläggningstid vilket möjligen gör att frågorna kan kännas inaktuella innan 
numret publiceras.283 2000 och 2001 utges ingen LIBRIS-meddelanden vilket 
kan förefalla underligt eftersom systemet denna tid är underlagt många 
förändringar t.ex. byte av katalogklient. 2002 återkommer LIBRIS-
meddelanden, nu i elektroniskt skick. Även LIBRIS-nytt utkommer från 1997 
endast i elektronisk form. I båda dessa publikationer förekommer ibland 
intresseförfrågningar eller uppmaningar till biblioteken att ge synpunkter på 
funktionerna. I LIBRIS-nytt 1999:14 ombeds t.ex. biblioteken ange om intresse 
föreligger för att ta fram en hårdvara som vid utskrift ger full 
teckenrepresentation och i 2000:24 meddelas att man i fråga om fjärrlånet 
gärna mottager synpunkter på själva indelningen och hur enskilda bibliotek 
skall sorteras. 1997 efterlyser man i LIBRIS-meddelanden ”synpunkter och 
konstruktiva förslag till förbättringar” på webbsök.284  

Sedan webbens intåg har LIBRIS som ovan nämnts skött stora delar av sin 
information till biblioteken via denna. Kristin Olofsson på LIBRIS-
avdelningen påpekar att den myckna informationen som sänds ut ställer krav 
på bibliotekens förmåga att orka ta till sig − samma krav som läggs på alla 
människor i informationssamhället. Dock är det, påpekar hon, ur sändarens 
synpunkt ”mycket lättare idag”.285 LIBRIS webbplats är idag den främsta 
kanalen för användarinformation och de elektroniska sändlistorna används i 
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stor utsträckning för meddelanden och information till biblioteken.286 LIBRIS 
sändlistor, som funnits sedan 1999, är en envägskommunikation från LIBRIS-
avdelningen till kontaktpersoner på biblioteken. Vidare finns diskussionslistor 
där biblioteken kan diskutera frågor med varandra och LIBRIS-avdelningen. 
LIBRIS-avdelningen har ibland lagt ut tillfälliga listor som t.ex. då man 1999 
skapade en lista för fortlöpande information och nyheter inför projekt ”Nytt 
LIBRIS”. Fasta sändlistor finns idag för fjärrlåne- katalog- och driftfrågor och 
har under 2003 gjorts om så de automatiskt inkluderar de personer som listats 
som kontaktansvariga för en viss funktion i biblioteksdatabasen. Detta för att 
säkra information till en person per funktion på varje bibliotek Jag frågar 
Charlotte Jansson om biblioteken har lagt fram önskemål om fler 
diskussionslistor och hon svarar att listan ”Forum webbsök” tillkom efter 
önskemål från KB.287  

Den snabba teknikutvecklingen och LIBRIS snabba utvecklingstakt ställer 
naturligtvis ökade krav på god information från systemansvariga, särskilt i för-
ändringsskeden, för att biblioteken ska känna det meningsfullt att ta ansvar. 
Charlotte Jansson berättar att LIBRIS-avdelningen under de sista åren haft 
mycket hög arbetsbelastning med bl.a. lansering av nytt fjärrlån, ny 
katalogklient och nytt webbsök varvid informationen tidvis blivit bristfällig. 
Hösten 2002 och 2003 har LIBRIS därför satsat extra på god information till 
biblioteken.288 (Som ovan nämnts har t.ex. användarmötena återupptagits.) I de 
operativa mål för LIBRIS-verksamheten som uppställts för 2004-2005 
återfinns också punkten ”Utveckla den externa informationen om LIBRIS 
verksamhet.”289 Under 90-talet och framåt har tekniken och LIBRIS-systemet 
varit stadd i snabb utveckling och LIBRIS-avdelningen, med sin relativt lilla 
personalstyrka, har kanske i vissa situationer fått välja mellan att hänga med i 
utvecklingen och att informera om den. Som ovan visats försvinner 
användarmötena mellan 1988 och 2002. Inga nummer av LIBRIS-meddelanden 
kommer heller ut under de första åren av 2000-talet och man använder inga 
referensgrupper till nya webbsök.   

I den nya KB-utredningen finns en redogörelse för biblioteksåsikter kring 
LIBRIS. Här framkommer att en majoritet tycker att LIBRIS systemlösningar 
fungerar bra och att samarbetet fungerar bra med LIBRIS-personal och 
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ledning. I fråga om bibliotekens inflytande tycker dock hälften av de tillfrågade 
att detta behöver utökas. I fråga om inflytandets fördelning skiljer sig åsikterna 
på biblioteken, där folkbiblioteken samt de mindre och medelstora biblioteken 
vill ha ett utökat inflytande medan andra menar att universitets- och 
högskolebibliotekens inflytande ska vara större eftersom databasen är 
uppbyggd av dessas material.290

LIBRIS och de lokala bibliotekssystemen 
Som nämnts fanns under 80-talet vissa farhågor att användningen av LIBRIS-
systemet skulle stagnera eller minska efter införandet av de lokala 
bibliotekssystemen. Detta skedde emellertid inte utan LIBRIS volym ökade 
transaktionsmässigt från 9 miljoner 1988 till hela 20 miljoner 1994.291 I KB:s 
årsberättelse från 91/92 påpekas att den enda funktion i LIBRIS som påverkats 
menligt av de lokala systemens intåg är katalogkortframställningen, som dock 
av naturliga skäl minskar årligen.292  

Det kan ändå vara intressant att fråga sig om bibliotekens intresse för 
LIBRIS, och att deltaga aktivt i utvecklingen av systemet, påverkats efter de 
lokala systemens intåg. Britt Sagnert på LIBRIS-avdelningen påpekar 
härvidlag att intresset snarast blivit större: LIBRIS nationella tjänster för 
sökning, katalogisering och fjärrlån utgör en integrerad del av bibliotekens 
verksamhet och ett komplement till de lokala bibliotekssystemen och 
samarbetet mellan LIBRIS och biblioteken har befästs genom dagliga 
överföringar av katalogposter och fjärrlånebeställningar till olika lokala 
fjärrlånesystem. Därtill har ny teknik och nya program för bl.a. katalogisering i 
LIBRIS inneburit nya möjligheter till samarbete och rationalisering. Systemen 
samverkar dagligdags, påpekar hon, och intresset för LIBRIS kan nog sägas 
vara lika stort som alltid.293 Kristin Olofsson, LIBRIS-avdelningen, påpekar att 
LIBRIS kan erbjuda de nationella tjänsterna som inte biblioteken har i sina 
lokala system och pekar på att samarbetet kring LIBRIS är en stark tradition 
och på att biblioteken inser de stora fördelarna med sekundärkatalogiseringen. 
I och med den nya funktionen med lånestatus börjar också de lokala systemen 
och LIBRIS närma sig varandra, de samverkar på ett helt annat sätt och 
gränserna blir mer flytande.294  
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LIBRIS kommer också förmodligen att närma sig de lokala funktionerna 
allt mer. LIBRIS avdelningschef Mats Herder skriver 2002 i LIBRIS-
meddelanden att gränsen mellan det lokala och det gemensamma i fråga om 
bibliotekskatalogerna har förflyttats. Han påpekar att LIBRIS nu (2002) har 
fullgjort bytet från stordatormiljö till modern UNIX-miljö som tillsammans 
med nya funktioner i samkatalogen ger större möjligheter att låta merparten av 
eller alla sökningar ske i LIBRIS. Detta skulle ”bidra till en ännu större 
fokusering på den gemensamma databasen från producenternas – bibliotekens 
– sida” vilket i sin tur skulle leda till ytterligare förbättringar i innehållets 
kvalitet. Där LIBRIS i viss mån betraktats som en ”container” i vilken 
biblioteken registrerat sitt bestånd men samtidigt satt fokus på sin lokala 
katalog för egna resurser, finns nu möjlighet till ett nytt synsätt på 
samkatalogen.295 Här framskymtar att biblioteken, trots att antalet transaktioner 
fortsatt öka även efter införandet av de lokala systemen och att intresset för 
LIBRIS fortsatt är stort, har sitt huvudfokus på sina lokala kataloger och att ett 
”fokusskifte” skulle kunna resultera i större ansvarstagande för LIBRIS i form 
av kvalitetsförbättringar i registreringarna. Herder visar vidare på 
möjligheterna vad gäller LIBRIS som lokalt system, men påpekar att vad det 
gäller cirkulationskontroll är det förmodligen inte lämpligt att hålla detta 
centralt eftersom det skulle ställa för stora krav på det centrala systemets 
tillgänglighet.296 2003 skriver Herder I LIBRIS-meddelanden att ”/a/rbetet med 
LIBRIS som lokalt system har inletts efter 30 år av diskussioner” och pekar 
just på den nya lånestatusfunktionen som ett inledande steg mot detta. Han 
påpekar också att ytterligare ett steg vore att kunna använda LIBRIS Webbsök 
som lokal katalog där informationen hämtas från det lokala systemet men visas 
i LIBRIS-systemen. Detta skulle kunna utgöra en tidsbesparing genom 
minskad arbetsinsats för den lokala katalogen.297 I LIBRIS-verksamhetens 
operativa mål för 2004-2005 återfinns också punkten: ”Successivt utvidga 
LIBRIS centrala funktioner med applikationer som traditionellt hanteras i 
lokala system.”298 Också den nya KB-utredningen från 2003 föreslår en dylik 
utvidgning av LIBRIS. Man påpekar här att steget är stort från nationell 
samkatalog till centralt system med cirkulations- och förvärvsrutiner men att 
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detta är något som är starkt efterfrågat på biblioteken.299 Från LIBRIS-
avdelningen påpekar man att några bibliotek har framfört önskemål kring detta 
och att det är något som behöver undersökas både för att se hur stort intresset 
är och för att utröna vilka tekniska möjligheter som står till buds.300

 

Ytterligare biblioteksönskemål angående LIBRIS utveckling 
Under 90-talet har LIBRIS-biblioteken blivit många fler och betydligt mer 
varierande inbördes i fråga om storlek, arbetsrutiner och kunskapsnivå. Detta 
gör att behoven och önskningarna är skiftande och att man från LIBRIS-
avdelningen kanske i vissa fall måste lägga sig på två nivåer vid utvecklingen 
av funktioner. Britt Sagnert på LIBRIS-avdelningen påpekar att bibliotek som 
mera sporadiskt använder LIBRIS har behov av enkla rutiner i webbmiljö, 
medan experterna inom t.ex. katalogisering och fjärrlån behöver tillgång till 
effektiva och avskalade program, som anpassats till daglig användning.301 I 
fjärrlånets programvara finns en avskalad klientmodell för de som är mer 
insatta, och inte vill ha alltför många hjälptexter, medan sådana texter behövs 
för nytillkomna bibliotek eller de bibliotek som inte frekvent använder 
rutinen.302 1999 driftsattes en rutin för förenklad registrering via webbformulär 
som förenklar beståndsredovisningen framför allt för de mindre bibliotek som 
saknar personal med avancerad katalogiseringskompetens.303  

Inför ”Nytt LIBRIS” genomfördes enkäter och intervjuer med biblioteken 
för att utröna vad dessa önskade ha ut av det nya konceptet. Enkäten utforma-
des av den i LIBRIS-sammanhang erfarna konsulten Stefan Unonius och 
skickades till samtliga registrerande bibliotek, alla högskolor och länsbibliotek 
samt ett urval övriga LIBRIS-användare under 1994. Resultaten publicerades i 
LIBRIS-meddelanden. I enkäten fick biblioteken värdesätta de existerande 
tjänsterna i LIBRIS och uttala sig om vilka nya funktioner i LIBRIS som skulle 
vara av intresse. I svaren framkommer att de bibliotek som svarat på enkäten 
(82 procent) värderar tjänsterna enligt följande skala (där siffrorna inom paren-
tes anger procenttalet): sökningarna högst (värdefullt för 100 procent av de 
tillfrågade), följt av fjärrlånet (81), katalogiseringsstödet (ca 79), 
förvärvsstödet (ca 70), poster till lokala system (ca 51), sökning i andra baser 
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303 Kungliga biblioteket, Kungliga bibliotekets årsredovisning 2000, s. 57. 
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(ca 50), CD LIBRIS (ca 25), listuttag (ca 22) och slutligen katalogkort (ca 10 
procent). Bland de nya funktioner som önskas är en innehållsdatabas för 
tidskriftsartiklar av störst intresse (önskas av 76 procent), följt av elektroniska 
dokumentleveranser (74), utökning av LIBRIS fjärrlån till att gälla även 
utlandet (72), sökning via www (69), sökväg till utländska databaser (ca 63), 
anslagstavla (ca. 63), nya databaser (ca. 61), sökning lokala system (ca 52), 
tillgång internet (ca 50) och konferenssystem (ca 43 procent)304 Vidare vill 
biblioteken ha bättre katalogiseringsstöd i form av grafiskt gränssnitt, utökade 
hjälpfunktioner, online-manual och förbättrad auktoritetskontroll. Man vill 
också se ett kostnadsfritt LIBRIS.305  

Har dessa önskningar blivit verklighet? 1997 utökades LIBRIS med en 
artikeldatabas innehållande ca 30 000 referenser till artiklar, uppsatser och re-
censioner i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker.306 Elektroniska 
dokumentleveranser finns inte i LIBRIS emedan det inte är tillåtet enligt 
svensk lag att skicka en artikel elektroniskt. Vad gäller utökning av LIBRIS 
fjärrlån till att gälla även utlandet finns det utländska bibliotek (främst Norden) 
som gör fjärrlån via LIBRIS samt ett antal nordiska bibliotek som visar sitt 
tidskriftsbestånd i LIBRIS (NOSP). I övrigt visar inga utländska bibliotek sitt 
bestånd i LIBRIS. Sökning via www uppfylls 1997 då LIBRIS webbsök blir 
tillgängligt på webben. För sökning i lokala system gäller att man kan söka i ett 
specifikt biblioteks bestånd genom att begränsa till särskilt bibliotekssigel i det 
utökade formuläret men inte söka direkt mot de lokala systemen. 2003 införde 
LIBRIS som ovan nämns en funktion för att bibliotek ska kunna visa lånestatus 
i LIBRIS webbsök. Något konferenssystem finns inte i LIBRIS idag.307  

 

Jämförelse med önskemålen från 80-talet 
En av de främsta önskningarna från bibliotekens sida under 80-talet (liksom 
under 70-talet) är auktoritetskontroll. Som nämnts började LIBRIS-
avdelningen under slutet av 80-talet upprätta ett auktoritetsregister för (framför 
allt svenska) person- och institutionsnamn. Dessa poster kunde användas som 
ett stöd vid katalogiseringen, men de saknade koppling till de bibliografiska 
posterna – det gick alltså inte att navigera bland titlarna med hjälp av dem. 
Hänvisningar från alternativa namnformer lades dessutom in direkt i varje 
                                                 
304 Andersson, Inger, ”Våra användare och framtidens LIBRIS”, LIBRIS-meddelanden nr 74 (1995), s 13. 
305 Unonius, 1995, s. 9. 
306 LIBRIS-nytt nr 1 (1997). 
307 E-mail från Charlotte Jansson 04-01-20. 
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bibliografisk post. Under åren omkring 1990 togs dock ett antal betydelsefulla 
steg för att effektivisera auktoritetsarbetet: Inledningsvis skapade man 
maskinellt ett stort antal auktoritetsposter över utländska personnamn utifrån 
poster som hade skapats lokalt vid universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund 
och Uppsala. Dessa poster var mycket kortfattade, men bidrog ändå till att ge 
ytterligare katalogiseringsstöd. Vidare skapades en mycket rudimentär funktion 
för auktoritetskontroll (s.k. LA-transaktioner) i det stordatorsystem som då var 
värd för katalogiseringssystemet. Funktionen var aldrig helt integrerad med 
katalogiseringen i övrigt, men katalogisatören kunde navigera från en 
auktoritetsform till sammanhörande bibliografiska poster. En särskild databas 
för sökning bland auktoritetsposter (person- och institutionsnamn) upprättades 
år 1993 i föregångaren till webbsök, det stordatorbaserade STAIRS, vilket gav 
åtminstone bibliotekarier bättre möjligheter att söka på namnformer. Genom 
övergången till det nya katalogsystemet Voyager och formatet MARC21 i 
början av 2002 fick LIBRIS ett katalogiseringssystem med en fullständigt 
integrerad auktoritetskontroll. Man kan nu navigera mellan en auktoritetspost 
och de poster som hör samman med den och katalogisatörer kan enkelt göra 
s.k. globala ändringar (d.v.s. rätta felaktiga namnformer, så att alla titlar av 
t.ex. en och samma författare blir enhetligt sökbara). Det är egentligen först 
med detta hjälpmedel som något mer strukturerat auktoritetsarbete kunnat 
bedrivas. Omfattande arbete har lagts ned på att rätta och auktorisera de namn 
som förekommer i LIBRIS databas, riktlinjer för auktoritetsarbetet har 
utarbetats och ett stort antal LIBRIS-katalogisatörer har utbildats i 
auktoritetsarbete. Dagens auktoritetsarbete omfattar – förutom person- och 
institutionsnamn – även ämnesord och uniforma titlar.308  

Under slutet av 80-talet önskade sig biblioteken också förbättringar i den 
existerande MEMO-baserade fjärrlånerutinen. Ett egenutvecklat 
fjärrlånesystem i stordatormiljö togs i bruk 1993 och ger nu möjligheter att 
överföra beställningar till lokala system, kontrollera status i remisskedja och 
utnyttja reservationer för beställning.309 Under slutet av 1997 infördes en tjänst 
för onlinebeställningar biblioteken emellan. Denna används främst av små och 

                                                 
308 Uppgifterna om auktoritetskontroll kommer från LIBRIS-avdelningens Christer Larsson i ett e-mail 
från Charlotte Jansson 04-01-20. 
309 Kungliga biblioteket, Årsberättelse / Kungl. Biblioteket, Sveriges nationalbibliotek 1/7 1993 - 30/6 
1994, s. 27. 
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medelstora bibliotek medan större bibliotek hanterar sina onlinebeställningar 
via LIBRIS genom ett klientprogram i Windowsmiljö som togs i bruk 2001.310

Bibliotekens önskemål om billigare tjänster uppfylldes då LIBRIS gradvis 
blev avgiftsfritt efter regeringsuppdraget 1996.  
 

                                                 
310 Kungliga biblioteket, LIBRIS informationssidor under ”LIBRIS fjärrlån”, URL: 
http://www.libris.kb.se/tjanster/fjarrlan.jsp 
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Slutdiskussion 

I denna avslutande del vill jag anknyta till de teoretiska utgångspunkterna och 
diskutera dels vilka de viktiga förutsättningarna för biblioteksinflytande varit 
och dels vilka förändringar i bibliotekens möjligheter att påverka som kan ur-
skiljas mellan de aktuella perioderna. Jag diskuterar vidare några förhållanden 
och aspekter som jag anser vara särskilt intressanta i diskussionen kring 
samarbetet mellan LIBRIS och biblioteken. 
 

Förutsättningarna för biblioteksinflytande och ansvar under olika perioder 
Vid studium av LIBRIS-systemets historia bekräftas, enligt min mening, att en 
av de viktigaste förutsättningarna för användarinflytande och användaransvar 
är en fungerande ansvarsfördelning i organisationen. Var ska man vända sig 
med förslag och klagomål? Vem sköter vad? Vem tar konsekvenserna om 
något inte fungerar? Framför allt under 70- och 80-talet ser vi hur tveksamheter 
i ansvarsfördelningen påverkar både systemets funktionalitet i stort och 
bibliotekens möjligheter att påverka. I kombination med stor 
personalomsättningen i arbetet kring LIBRIS, och beroendet av konsulter gör 
detta att biblioteken får svårt att veta vem man ska vända sig till med förslag 
och klagomål. Kompetensen splittras dessutom ytterligare genom att man 
under denna tid är beroende av servicebyråer för maskindriften. 
Ansvarsfördelningen framstår som betydligt klarare sedan KB 1988 övertar 
ledningen av LIBRIS och LIBRIS-avdelningen bildas. Det är nu klart att denna 
avdelning handhar drift och utveckling, information och utbildning. 

Något som också framstår som verifierat vid studium av LIBRIS’ historia 
är att man inte kan medverka i en process eller förväntas ta ansvar för delar av 
den ”med tomma händer” utan måste tilldelas lämpliga befogenheter. På 70-
talet önskar statskontoret att biblioteken ska ta mer ansvar. Dock saknar FBR 
både beslutande makt och egna ekonomiska resurser vilket som visats ledde till 
viss frustration över att sakkunskap och energi inte togs till vara. Som visats 
väcks under 70-talet en allmän insikt om datoriseringens sociala konsekvenser 
och vikten av användaracceptans, och man börjar på olika håll anta ideologier 
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för användarmedverkan och arbetsplatsdemokrati. I de statliga rapporterna och 
utredningarna kring LIBRIS talas om vikten av ökat användarinflytande och 
olika organ föreslås för detta ändamål. Det stora problemet är i denna fråga, 
som visats, att användarna/bibliotekarierna inte besitter erforderliga kunskaper 
för att kunna ta ansvar och specificera sina krav på systemet. Under 70-talet 
finns ingen klar ansvarsfördelning över utbildningsinsatserna och även under 
80-talet efterlyses någon som känner ansvar för bibliotekariernas ADB-
utbildning. Även om datakunskaperna ständigt förbättras på biblioteken finns 
även fortledes svårigheter för bibliotekarierna att få insyn i den starkt 
specialiserade LIBRIS-verksamheten. Detta ställer höga krav på god 
information från LIBRIS-ansvariga. Informationen har gått från mer informella 
kontakter till att huvudsakligen bedrivas genom webben. Detta givetvis dels 
genom de tekniska möjligheter som nu erbjuds för elektroniska meddelanden 
och dels genom att antalet användare växt mycket kraftigt. Vid problem vänder 
man sig förmodligen i stor utsträckning till de lokala kontaktpersonerna och 
inte till LIBRIS-ansvariga. Faran i detta är möjligen att kontakterna mellan 
LIBRIS och de flesta bibliotekarier blir av en mer opersonlig karaktär och att 
man hamnar långt utanför ”kärnan”. Återinförandet av användarmöten (från 
2002) innebär dock möjlighet till sammanträffande, inte bara med LIBRIS-
ansvariga utan med andra användare.   

En viktig poäng i Petterssons resonemang är, enligt min mening, att 
användarna för att vilja ta ansvar måste känna att systemet är ”deras” (Här kan 
paralleller dras till resonemanget om att inte bara tilldelas ansvar utan känna 
ansvar för något.) Detta är särskilt av betydelse för LIBRIS-systemet, vars 
kooperativa karaktär ofta framhålls. En reflektion är att jag i mitt uppsatsarbete 
har noterat att ”LIBRIS” ofta i litteraturen kring systemet används både för att 
beteckna systemet och LIBRIS-ansvariga, inte minst efter införandet av 
LIBRIS-avdelningen. Detta ger intrycket att LIBRIS-systemet är LIBRIS-
avdelningen. 
 

Användarinflytande och effektivitet 
Thorsvik/Jacobsen påpekar att ett samband tycks finnas mellan ökat användar-
deltagande och konflikt. De konstaterar också att dessa konflikter ofta gör att 
åsikter och synpunkter kommer i dagen vilket kan leda till bättre beslut och 
därmed ett mer tillfredsställande slutresultat. Emellertid kan det konstateras att 
det ofrånkomligen tar tid om många åsikter ska ventileras och en vanlig anled-
ning till att användarmedverkan utesluts är, som framkommit, tidsbrist. Inom 
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organisationer är det som visats vanligt att antalet individer som deltar i en 
planerings- eller förändringsprocess tenderar att minska ju viktigare frågor som 
behandlas. Detta just för att undvika konflikt/tidsförskjutning och effektivisera 
beslutsprocessen. Samtidigt argumenteras ofta för att användarmedverkan är ett 
medel att uppnå effektivitet genom att man underlättar för realistiska förvänt-
ningar, minimerar motståndet inför förändringar samt anpassar systemet bättre 
till verksamheten och undviker därmed kostsamma omarbetningar.  

I fallet LIBRIS noteras att användarmedverkan och information till 
användarna ibland begränsats i situationer med stor tidspress. Viktigt har också 
varit att försöka hålla önskemålen på realistiska nivåer. (Vilket i ett inledande 
skede försvårades av informationens marknadsföringskaraktär och viljan att 
bevisa att systemet kunde uppfylla mycket långtgående krav, t.ex. för 
teckenrepresentation.) Som visats efterlyser man på användarmötena under 80-
talet en meningsfull dialog och ”vettiga åsikter”. LIBRIS-användarna har under 
åren blivit allt fler och allt mer inbördes olika med delvis skilda prioriteringar 
och önskemål för systemet. Om planer offentliggörs är risken uppenbar att åt-
minstone vissa av användarna inte är nöjda. Tidsfaktorn är också av stor 
betydelse i LIBRIS-arbetet eftersom så många användare är beroende av att 
systemet fungerar i verksamheten. Det är svårt att uttala sig om vad biblioteken 
själva prioriterar i detta läge: Att rutinerna snabbt kommer i användning, vilket 
naturligtvis är av största betydelse för det dagliga arbetet, eller att man får en 
högre grad av information om och inflytande över utvecklingen? Här kan 
slutligen tilläggas att god information och relevant utbildning givetvis är en 
förutsättning för realistiska förväntningar och ”vettiga” åsikter. 
 

Makt och beroende  
Vilka typer av makt har haft betydelse i arbetet kring LIBRIS? Belöningsmakt 
kan möjligen sägas ha förekommit i form av att man genom bonusbetalningar i 
någon mån kunnat styra katalogiseringarna. LIBRIS-ansvariga har också haft 
makt över dagordningar. Referensgrupperna utses av LIBRIS-ansvariga och 
det är upp till LIBRIS-ansvariga att ordna användarmöten. Personlig makt har 
som visats betydelse i LIBRIS’ tidiga historia då ett fåtal inflytelserika 
individer starkt satte sin prägel på systemet. Det jag emellertid betraktar som 
den avgörande maktfaktorn i fallet LIBRIS är det Jacobsen/Thorsvik kallar 
Kontroll över kunskap och information. Den som har expertkunskaperna 
och erfarenheten och de som styr informationen besitter stort inflytande över 
LIBRIS. 
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Emerson påpekar att makt är något man har i relation till något annat och 
att makt är föränderligt över tid. Hur har maktfördelningen i relationen 
LIBRIS-ansvariga – biblioteken sett ut? Som visats är Petterssons definition på 
”användare” de som använder systemen och som därmed är beroende av dem. 
Detta är givetvis riktigt men till denna definition skulle jag vilja tillägga att det 
faktum att användarna använder systemet också innebär det omvända 
beroendeförhållandet; användare är de som använder systemen och som syste-
men därmed är beroende av. Beroendet mellan system/systemansvariga och 
användare är ömsesidigt. Biblioteken använder LIBRIS-systemet i sin dagliga 
verksamhet och är därmed beroende av det. LIBRIS som kooperativ verksam-
het är beroende av biblioteken för att de fyller databasen med innehåll. Under 
den tid systemet delvis finansierades med användaravgifter var LIBRIS 
beroende av bibliotekens användande/transaktionsmängder också av detta skäl. 
LIBRIS-ansvariga behöver biblioteken också för att förbättra systemet; för att 
testa funktioner och ge förslag på vad som behövs i verksamheten. 

Emerson påpekar att makt/beroendeförhållanden inte är konstanta utan för-
änderliga över tid. Maktförhållandet påverkas av hur stort intresse en aktör 
visar för en tillgång eller nyttighet en annan aktör kontrollerar och hur svårt det 
är att erhålla denna tillgång från andra källor. Här kan paralleller dras till 
införandet av de lokala systemen på 80-talet och de farhågor som därmed 
väcktes att biblioteken skulle sluta sig samman i mindre nätverk och sluta upp-
datera LIBRIS-basen. Peter Noerr påpekar också i samband med detta att 
LIBRIS måste utvecklas för att behålla bibliotekariernas intresse  

LIBRIS-systemets övriga beroenderelationer spelar givetvis också roll för 
utvecklingen och hur man kan tillgodose bibliotekens önskemål. Som statlig 
verksamhet är man beroende av anslag och politiska beslut. Det faktum att inga 
lokala funktioner utvecklades i LIBRIS hade politiska och ekonomiska orsaker. 
(Emellertid verkar staten nu, som visats, villig att satsa på en dylik utvidgning.) 
LIBRIS påverkas givetvis också av allmänna tendenser i synen på information. 
Regeringens uppdrag om ”Nytt LIBRIS” följer den rådande samhällssynen på 
information som en allmän demokratisk rättighet. Som visats har LIBRIS-
systemet emellertid under de sista åren minskat sitt beroende av externa sy-
stemleverantörer och servicebyråer vilket borde innebära att man har 
koncentrerat sin makt/ökat sin självständighet och har större frihet att anpassa 
funktionerna efter sin specifika användarkrets.  
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Det centrala och det lokala 
En relation som jag betraktar som betydelsefull och av vitalt intresse för 
diskussioner kring LIBRIS är förhållandet mellan det lokala och det centrala, 
och de spänningar som här funnits under olika perioder. LIBRIS är ett 
nationellt bibliotekssystem och syftar inte bara till att befrämja nationell 
samordning och samarbete utan även internationell sådan. Den kanske största 
förändringen LIBRIS-införandet innebar för bibliotekarierna var att det nu 
krävdes gemensamma regler och större samordning mellan biblioteken vilket 
väckte motstånd exempelvis hos katalogisatörer som hade svårt att acceptera 
andras arbete. När något ska ”upphöjas till allmän lag” och standardiseras 
uppstår också oundvikligen frågan om vem som ska fastställa de gemensamma 
reglerna och riktlinjerna. Det är naturligtvis inte rättvisande att för hårt 
polarisera de lokala och de centrala intressena och påstå att biblioteken önskar 
vara isolerade öar; som visats uppskattades på många håll det ökade samarbete 
biblioteken emellan som LIBRIS-arbetet innebar. Det framkommer vidare att 
man tidigt insåg LIBRIS’ fördelar på riksplanet, även om verksamhetsnyttan 
för de enskilda biblioteken inledande var begränsad. Biblioteken och dess 
användare har naturligtvis nytta av utökat internationellt samarbete. (Som 
visats menade Göteborgs universitetsbiblioteks Jon-Erik Nordstrand att MARC 
21 var den lämpliga vägen, trots att man redan infört LIBRISMARC.) Däremot 
är det givet att det kan vara svårare att motivera till ansvarstagande över något 
som är centralt, och längre bort. Överbibliotekarierna reser enligt uppgift borst 
vid tanken på centralstyrning inför inköpen av lokala bibliotekssystem på 80-
talet. Avståndet till systemansvariga är, som Pettersson påpekat, en faktor för 
viljan att ta ansvar. Det kan vara problematiskt nog att få till stånd 
gemensamma regler, men ännu svårare är att flytta fokus från de lokala 
intressena och sträva efter gemensamma mål. Ett av skälen för att LIBRIS ska 
utveckla de funktioner som funnits i de lokala systemet är att underlätta en 
sådan fokusförflyttning. Biblioteksartiklarna kring LIBRIS-systemet är mest 
frekventa under 70-talet. Vad beror detta på? Erik Sjödell påpekar i sin uppsats 
att datoriseringsdebatten lugnat ner sig i stort. Är att tiga att samtycka? Eller 
har bibliotekens intresse fokuserats på de lokala systemen efter dessas 
införande från mitten av 80-talet? 

Vad gäller LIBRIS uppstår inte bara frågan om maktbalansen mellan sy-
stemansvariga och biblioteken utan också vilka bibliotek och bibliotekstyper 
som ska få störst inflytande på den gemensamma verksamheten. Som visats har 
traditionellt de stora forskningsbiblioteken med de högsta 
primärkatalogiseringsnivåerna haft mest att säga till om. Det framkommer, 
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bl.a. i den nya KB-utredningen att alla bibliotek inte är nöjda med denna 
ordning.  

 

Tekniken och verksamheten 
En studie över samarbetet kring LIBRIS är en studie över vad som händer i 
mötet mellan teknik och verksamhet. Två världar möts med olika 
referensramar och skild jargong. Oundvikligen uppstår frågan om vems 
värderingar som ska styra och vem som ska rätta sig efter vem. Som visats 
indelades systemutvecklingen tidigt i de som utvecklar och de som använder 
där användarna ofta fick en tämligen passiv roll. Systemutveckling innebär 
också, och i fallet LIBRIS, inte minst organisationsförändring. Detta skapade 
en oro hos många bibliotekarier att tekniken skulle innebära, inte bara en 
automatisering av arbetsuppgifterna utan också en urholkning av traditionella 
värden. 

   Traditionellt har också kunskapsöverföringen vid systemutvecklingen 
gått från användare till tekniker/utvecklare eftersom dataexperten har givits 
uppdraget att analysera och rationalisera verksamheten. Risken finns här att all 
kunskap inte kan överföras verbalt och att systemen därmed kommer att bli 
svåra att använda i verksamheten. Som visats har denna traditionella 
uppdelning och kunskapsöverföringsprocess kritiserats av bibliotekarier i några 
artiklar kring biblioteksdatorisering.   

        Ansvaret för LIBRIS och den därmed medföljande omorganisationen 
av forskningsbiblioteken gavs åt statskontoret. Det framkommer att man innan 
man formulerade målsättningarna inte genomförde någon analys av problemen 
i verksamheten. Hur har så LIBRIS-systemets utveckling följt bibliotekens be-
hov? Under 70-talet innebar LIBRIS’ införande många problem i 
verksamheten, med stora förseningar som följd. Detta berodde till stor del på 
den otillräckliga tillgången på datorkraft. LIBRIS-systemet arbetades under 80-
talet bättre in i verksamheten och blev ett viktigt hjälpmedel i det dagliga 
arbetet. Man utvecklade dock inte några lokala rutiner trots att behoven av 
dessa var stora. Genom att satsa på sin grundstomme, samkatalogen, lyckades 
man dock behålla sin position i biblioteksvärlden. När man ser på de önskemål 
biblioteken framställt på LIBRIS-systemet under olika perioder framkommer 
att vissa önskemål uppfyllts relativt snabbt medan andra funktioner, som en 
effektiv auktoritetskontroll, tagit längre tid att utveckla (eller prioriterats 
lägre?). Det framkommer vidare att även om en funktion existerar är den inte 
alltid högt betygsatt av bibliotekarierna.  
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Idéerna till nya funktioner i LIBRIS-systemet kommer både från 
bibliotekssidan och från systemansvariga. Som visats finns fördelar och 
nackdelar med båda dessa källor: Bibliotekarierna vet vad verksamheten kräver 
men riskerar hemmablindhet och kanske även bekvämlighet med inarbetade 
funktioner. Programmeraren har bättre möjligheter att bedöma vilka funktioner 
som är ”realistiska” men har inte insyn i biblioteksverksamheten. Även här 
utgör bekvämlighetsfaktorn en risk då man möjligen tenderar att satsa på de 
funktioner som är smidigast att utveckla.   
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Sammanfattning 

Syftet för denna undersökning är att se närmare på samarbetet mellan LIBRIS-
ansvariga och biblioteken, som det har tett sig under de drygt trettio år LIBRIS 
funnits i biblioteksvärlden. Här intresserar jag mig för de förutsättningar som 
funnits för användar/biblioteksinflytande över systemet både i organisationen, 
i form av t.ex. referensgrupper och andra rådgivande organ och vad gäller möj-
ligheterna att delta i utvecklingen. Detta gör jag genom att genom 
litteraturstudium samla uppgifter och åsikter om LIBRIS, samt genom fyra 
intervjuer; tre med anställda på LIBRIS-avdelningen och en med en 
bibliotekarie som varit mycket inblandad i LIBRIS-verksamheten. Forskningen 
kring LIBRIS-systemet är mycket begränsad och förutom Lena Olssons av-
handling Det datoriserade biblioteket finns ingen längre framställning i ämnet. 
För att angripa ämnet använder jag mig av de tre begreppen ”Ansvar”, ”Makt” 
och ”Användarinflytande”. Min teoridel är bland andra inspirerad av Karin 
Petterssons diskussioner kring dessa begrepp i hennes lic.avhandling och Dag 
Ingvar Jacobsen och Jan Thorsviks organisationsteoretiska Hur moderna 
organisationer fungerar.  

I undersökningen delar jag in LIBRIS historia i tre delar (1972-79, 1980-
89 och 1990-) och söker redovisa och diskutera de aspekter vad gäller 
organisation och utveckling som haft betydelse för bibliotekariernas 
möjligheter att påverka systemet samt redogör för bibliotekens önskemål på 
systemet under aktuell period. Ett särskilt kapitel i de två sista perioderna 
ägnas åt bibliotekens införande av lokala system och de orsaker och 
konsekvenser detta haft t.ex. i fråga om bibliotekens intresse för LIBRIS-
systemet.  

I min uppsats framkommer att bibliotekariernas möjligheter till inflytande 
över LIBRIS-systemet påverkats negativt, främst under 70- och 80-talet, av en 
till viss del oklar ansvarsfördelning i organisationen som resulterat i att 
biblioteken haft svårigheter att veta var man ska vända sig i olika frågor. Under 
90-talet och framåt har däremot ansvarsfördelningen varit betydligt mer stabil 
vilket torde underlätta användarkontakter och användarinflytade. Ytterligare en 

 90



slutsats är att den viktigaste maktfaktorn kring LIBRIS likväl som den mest 
centrala förutsättningen för användaransvar- och inflytande är kontroll över 
respektive tillgång till kunskap och information. Bibliotekens möjligheter att 
delta i LIBRIS-utvecklingen har, huvudsakligen under 70- och 80-tal, begrän-
sats av de svaga datorkunskaper som delvis var resultatet av bristande 
ansvarsfördelning över utbildningsinsatserna. Ännu idag kan det vara svårt för 
bibliotekarierna att få tillräcklig insyn i tekniken/LIBRIS-systemet, och veta på 
vilken nivå man ska lägga sina önskemål.   

Förslag till framtida forskning 
Forskningen kring LIBRIS-systemet är av begränsad omfattning och det finns 
säkerligen många intressanta områden kvar att utforska. Några uppslag jag 
tänkt på i mitt uppsatsarbete är:  

– Att gå in i ett enskilt LIBRIS-projekt, pågående eller avslutat, och följa t.ex. 
beslutsgångarna kring projektet, arbetet i referensgrupper och den 
information som ges/givits kring detta. Varifrån kommer idén till 
projektet/funktionen? Vem har fått ”sin” vilja igenom? Hur upplevs arbetet 
från LIBRIS-sidan kontra bibliotekssidan? Hur har projektet 
dokumenterats? Hur har det utvärderats? 

− Att intervjua bibliotekarier, gärna från bibliotek av olika storlek och med 
skilda inriktningar, om hur de upplever sitt förhållande till LIBRIS i fråga 
om t.ex. användarinflytande och ansvar. Känner sig bibliotekarierna 
delaktiga i LIBRIS-arbetet? Överensstämmer den reella graden av 
inflytande med den önskade? Fungerar kommunikationen med LIBRIS-
avdelningen? Under årens lopp har en stor mängd bibliotekarier kommit i 
kontakt med LIBRIS; några är döda andra pensionärer och vissa inledde 
sin karriär under 90-talet och framåt. Hur skiftar synen på LIBRIS mellan 
åldersgrupperna?  

Använda förkortningar 
ADB Automatisk databehandling, bruk av dator eller annan elektronisk 

utrustning för att lagra, bearbeta och transportera data (ADB har 
också använts som förkortning för Administrativ 
databehandling.) 
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AK Accessionskatalogen (Redovisar de svenska 
forskningsbibliotekens förvärv av utländsk litteratur) 

BIBSYS Norskt centralt biblioteksdatasystem 
BIDOK Biblioteks- och dokumentationssamverkanskommittén 
BURK Bibliotekstjänsts Universella Register för Katalogdata 

(Folkbibliotekens katalog)               
BUS Avdelningen för bibliografisk utveckling och samordning (KB) 
DAFA Datamaskincentralen för administrativ databehandling. 
DFI Delegationen för vetenskaplig och teknisk 
informationsförsörjning 
FAG Forskningsbiblioteksrådets ADB-grupp 
FBR   Forskningsbiblioteksrådet 
LIBRIS Library information system 
MARC Machine Readable Catalogue 
NOSP Nordisk samkatalog för periodika 
IMDOC Industri-Matematiks Dokumentationssystem  
OFIN Organisationskommittén för informationsförsörjning 
OKI Organisationskommittén för vissa åtgärder på 

informationsförsörjningsområdet 
SINFDOK Statens råd för vetenskaplig information och dokumentation 
STAIRS Storage and information retrieval system  
UHÄ  Universitets- och högskoleämbetet. Statligt verk som 1976 ersät-

ter UKÄ. Central förvaltningsmyndighet för statliga högskolor 
med ansvar bl.a. för information till och forskning och 
utvecklingsarbete avseende högskolan. Ersätts 1992 av tre myn-
digheter; Verket för högskoleservice, Kanslersämbetet och Rådet 
för grundläggande högskoleutbildning.  

UKÄ Universitetskanslerämbetet. Ämbetsverk under ledning av 
universitetskanslern inrättat 1964 för den centrala ledningen av 
högskolan. Ersätts 1976 av UHÄ. 
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