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Att virtualisera ett bibliotek 

Anders Fredriksson 

Internet är ett bra komplement till våra samlingar. Så lär ett mindre folkbib-
liotek ha informerat sina användare för ett antal år sedan, och den komiska 
effekten blev brutal redan då. Nu är vi kanske på väg mot att biblioteken 
främst manifesterar sig som delar av Internet? Själva känslan att vistas i en 
boksamling har förändrats, åtminstone för mig. Att gå omkring i ett större 
bibliotek ingav i min ungdom en särskild vördnad för den mängd av infor-
mation som fanns samlad runt omkring i hyllorna. Det var upplyftande. Nu 
drabbas man snarare av insikten om vilken liten skärva av vetande som 
trängts in i lokalen och vilken usel grad av sökbarhet materialet har. Det blir 
snarast beklämmande. 

Framtiden för bibliotek, sådana som vi känner dem, verkar osäker. Själv-
klart är situationen olika beroende på vilken typ av bibliotek man talar om. 
På många stora företag är de fysiska biblioteken redan nedlagda. Folkbiblio-
tek och högskolebibliotek har andra förutsättningar och andra möjligheter att 
hantera den omvälvning vi befinner oss i. I denna osäkerhet är det klokt att 
hålla sig till det man känner bäst till. För min del får jag då fokusera på hög-
skolebiblioteken och på mina egna erfarenheter av att arbeta i den miljön. I 
ett skede var jag frestad att utifrån min horisont ägna all kraft till att skåda in 
i framtiden och göra så många intelligenta gissningar om den som möjligt. 
Vid närmare eftertanke finner jag det klokare att lägga mer vikt vid att berät-
ta om vad som har hänt där jag har befunnit mig. Det är lättare, det blir mer 
konkret, och kanske säger det till slut också mer om viktiga framtidsfrågor 
än de luftiga spekulationer jag ändå inte helt kommer att kunna avhålla mig 
från.

Uppgiften känns fortfarande svår – det är så mycket man kunde ta upp. 
Därför har jag försökt hitta tre spikar att koka minnets soppa på: 

• samlingarna 
• katalogen – bibliotekssystemet 
• webbplatsen

Dessa spikar tänker jag mig dessutom fästa på en liten planka eller måttstock 
som går att använda på alla tre ämnena. Den visar spänningsfältet lokalt – 
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centralt – globalt. Med lokalt menas det som sker på det enskilda lärosätet, 
med centralt menas en nationell nivå eller ett nationellt perspektiv. Och 
globalt är globalt. På det sättet tar vi oss ändå ut i världen. 

Innan jag tar mig an det första ämnet vill jag nyansera bilden av bibliotek 
som dör i den digitala eran. Högskolebiblioteken har hittills klarat sig ut-
märkt på alla sätt! Flera nya stora och vackra bibliotek har byggts eller 
byggts till sedan webben exploderade. Det fysiska biblioteket är ännu inte 
särskilt ifrågasatt; dels beroende på att det fungerar bra som en arbetsplats 
för studenterna, dels beroende på pappersteknologins envisa överlevande vad 
gäller böcker. 

Det är inte heller så att vi som arbetar på biblioteken har blivit tagna på 
sängen och att vi passivt anpassat oss. Tvärtom! Vi har sett och tagit vara på 
möjligheterna, ibland till och med i otakt med konservativa användare. På 
många ställen har det utvecklats en stor teknisk kompetens. Många bibliote-
karier har säkert med mig funnit Internets framväxt starkt lustbetonad. Jag 
minns en gång på tidigt nittiotal när jag stod framför en grupp studenter, 
kanske blivande sjukgymnaster eller tandläkare, och frågade dem om de 
hade hört talas om Internet. Endast ett fåtal nickade försiktigt. 

– Jag lovar er att ni kommer att höra talas om det! kunde jag triumferande 
upplysa dem. 

Katalogen – bibliotekssystemet 
Samlingarna verkar vara det mest naturliga att börja med – själva grunden 
för biblioteksverksamheten, det man lånar ut eller tillgängliggör. Men jag 
börjar bakvänt med katalogen, för det var med de integrerade bibliotekssy-
stemen och de elektroniska katalogerna som tekniken trängde in i bibliote-
ken. Jo, visst hade man gjort sökningar i databaser online redan tidigare, men 
där fanns det mest intressanta i andra änden av linan. Nu handlade det om att 
upphandla och driva ett system och en server. För användarna kom ett nytt 
sätt att söka efter böckerna. 

Vad kan vara mera naturligt att låta datorerna hugga sina imaginära tänder 
i än kataloger? Jag är gammal nog att ha varit med om att stoppa små kata-
logkort på rätt plats i långa lådor. Bäst minns jag en föga använd ämnesords-
katalog, en rätt stor möbel. Nya kort till denna kom i strid ström och ibland 
ombads jag att ta hand om dem. Efter en gedigen skolgång och år av akade-
miska studier klarade jag uppgiften på ett tillfredsställande sätt, även om det 
inte gick så fort. Naturligtvis tryckte jag inte ner korten till deras rätta posi-
tion, utan lät dem enligt instruktionerna stå upp lite, så att en mer erfaren 
kollega kunde kontrollera att fileringsreglerna följts till punkt och pricka. 

Jag tror att många av våra användare kände lätt ångest i mötet med detta 
mäktiga gränssnitt till informationen; en ångest fullt jämförbar med den som 
kunde upplevas vid de första mötena med terminaler och datorer. Man kunde 
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också kalla ämnesordskatalogerna för ”systematiska kataloger” om man ville 
mystifiera dem lite extra och på så sätt höja amplituden på de obehagskäns-
lor de gav upphov till.  

Dessa manuella mödor genomleds på min förra arbetsplats, Karolinska 
institutet. När Södertörns högskola startade, 1996, hade alla redan skaffat 
sina system, och Onlinekataloger var en självklarhet. Att genomföra en upp-
handling är tidskrävande och omständligt, så kanske var det en nödvändighet 
att för vår del lösa problemet på ett annat sätt. I vilket fall fanns redan en 
elegant lösning på plats när jag började min tjänstgöring. Vi hade hyrt in oss 
på Karolinska institutets server och skulle köra vårt system på den. Inte så att 
vi delade själva systemet, vi bara använde samma hård- och mjukvara. Vi 
kunde skapa våra egna låneregler, sätta våra egna parametrar och ge vårt 
system ett eget namn, som blev smått chockerande. Namnet var SHOCK,
som då kunde stå för Södertörns högskolas online cirkulations- och katalog-
system. Lagom fräckt för en ny högskola kanske? Annars var kvinnonamn 
mycket gångbara i detta sammanhang och än i dag kan man hitta Gunda i 
Göteborg och Julia i Malmö. Karolinska institutet hade valt en mer sober 
linje med sitt KIBLINE.

Man kan fundera över böjelsen att namnge systemen, Varför talade man 
inte bara om bibliotekskatalogen utåt och använde leverantörens namn på 
systemet internt? Ingen skulle ha kommit på att döpa det gamla katalogskå-
pet till Hilda eller något liknande. Vårt system salufördes som Libertas, vil-
ket ju låter rätt bra.

Jo, det finns praktiska skäl att ha ett namn, speciellt i vårt fall där vi be-
hövde hålla isär de olika instanserna av Libertas. Men jag tror att namngi-
vandet också säger något om hur man såg på systemen. De var mycket vikti-
ga och omhuldade på den tiden. Nu är de något man dras med i väntan på 
ännu nyare tider. 

Det gick lätt att komma igång med SHOCK, eftersom jag redan var bekant 
med systern KIBLINE, men några utbildningsdagar hörde ändå till. Vi var 
bara två som arbetade på det bibliotek som knappt fanns ännu och vi deltog 
båda, Louise Brunes och jag. Det blev några trevliga dagar i Huvudsta, där 
de olika modulerna gicks igenom. Vad vi skaffat var ju ett integrerat biblio-
tekssystem uppbyggt av moduler: Katalog, cirkulation, periodika, förvärv 
och fjärrlån. 

Gränssnittet i SHOCK var helt textbaserat och grafiskt osnyggt. Det var 
inte ett webbgränssnitt och det var inte http som gällde, utan telnetprotokol-
let. Idag anses detta protokoll utgöra en stor säkerhetsrisk, en trafik som 
absolut bör stängas av. Telnet var snabbt och ändamålsenligt (så länge nät-
verket var friskt), men webben växte och växte. Kraven på ett fullödigt 
webbgränssnitt blev allt starkare, och den engelska leverantören kunde inte 
åstadkomma mer än en halvmesyr. Det operativsystem som användes, VMS,
hade också hamnat i bakvattnet. Man ville ha UNIX istället. Till råga på detta 
ryktades att detta var spagettikod som inte kunde trasslas ut mot framtiden. 
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Till slut köptes det engelska företaget upp av det amerikanska Innovative 
Interfaces, som redan hade ett stort antal installationer av sitt system runt om 
i världen. Vi gick nu ut i en regelrätt upphandling, som hann komma ganska 
långt innan den avbröts. Samtal hade nämligen inletts med Karolinska insti-
tutet om ett nytt gemensamt bibliotek i Flemingsberg och då skulle vi givet-
vis ha samma bibliotekssystem (ILS). En ny gemensam upphandling drogs 
igång och genomfördes, allt medan planerna på det gemensamma biblioteket 
gick i krasch. Det var lite snopet, men arbetet med systemet fortsatte ändå. 
Jag minns att dåvarande överbibliotekarien vid Karolinska, Per Olsson, på 
ett möte sa att det var bra med ett gemensamt system oavsett hur det blev 
med lokaliteterna. Ett litet försök gjordes också att få med Kungliga Teknis-
ka Högskolans bibliotek, men där var man inte särskilt angelägen. Det kunde 
annars ha blivit ett litet konsortium – ett fenomen som hade och alltjämt har 
framtiden för sig. 

Inte oväntat upphandlades det system som de nya amerikanska ägarna till 
vårt gamla system erbjöd. Om konsten att styra och vinkla upphandlingar för 
att efter månaders arbete kunna köpa det man från början visste att man ville 
ha, ja om det kunde man skriva ett särskilt kapitel. Upphandlingar kan dock 
vara något som får flera medarbetare att engagera sig och höja sin kunskaps-
nivå, vilket är av värde. 

Vi hade nu ett modernt system med en webbkatalog, som även den fick 
ett namn. Leverantören hade bestämt sig för att börja kalla systemet för Mil-
lennium (vilket kändes hett kring millennieskiftet) och det gav idén till Miks 
(Millennium vid Karolinska institutet och Södertörns högskola). 

Vår katalog har varit sig tämligen lik under många år, men just nu under 
slutet av 2008 pågår ett arbete, tillsammans med personal från Karolinska 
institutet, på att snygga upp gränssnittet. Kanske blir det den sista översynen 
av gränssnittet, för lokala kataloger har hamnat i onåd och är inte längre vad 
man bör erbjuda användarna. Kanske borde de aldrig ha funnits? Kanske 
borde ett enda system ha upphandlats centralt till alla universitet och högsko-
lor? Kanske borde alla posterna ha varit i samma katalog från början, i ett 
system som också kunde användas för utlån? 

Jag minns en resa till Göteborg i tidigt nittiotal. Jon Erik Nordstrand, som 
då var chef för Umeå universitetsbibliotek, skulle tala om framtiden. Arran-
gör och sammanhang har jag glömt, men inte budskapet. Efter utförliga re-
servationer och utläggningar om svårigheten att säga något säkert om vad 
som skulle hända inom det bibliotekstekniska området kom ändå en förutsä-
gelse: De lokala bibliotekssystemen skulle försvinna! Det var ett härligt pro-
vokativt påstående i en era då de flesta med stolthet just hade sjösatt sina 
olika system. Jon Erik menade att tekniken nu medgav centralisering. De 
ökade möjligheterna att lagra stora mängder data åberopades speciellt. 

Det vore inte helt fel att påstå att Jon Erik hade fel, men man kan också se 
det som att han i princip hade rätt; det var bara det att dödskampen blev ex-
tremt utdragen. Andra (bibliotekschefer) har senare kommit med liknande 
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förutsägelser och försök har gjorts att verkligen få till en central lösning. 
Senast för något år sedan havererade den mest seriösa ansträngningen, efter 
ett gediget utredande i Kungl. bibliotekets regi. Jag var själv med på ett hörn, 
eftersom jag blev kallad till en anlitad konsult för intervju. Vid den tiden var 
jag rätt skeptisk till att något skulle komma ut av det hela så jag sade något 
om att man kanske skulle ta ett bredare grepp och börja i en annan ända. Det 
handlar ju inte bara om att hitta material i en katalog – man måste kunna få 
fatt i själva boken inom rimlig tid också. Alltså kunde det här vara tillfället 
att ordna lån mellan biblioteken på ett bättre sätt, att harmonisera rutiner, 
låneregler med mera. Ett nationellt samarbete hela vägen, inte bara ett 
gemensamt system för att låna ut böckerna. Tekniken kunde man börja fun-
dera över när man bestämt sig för vad man ville göra. Konsulten nickade 
artigt, inte helt utan intresse. Han hade hört liknande från andra. Eftersom 
det som skulle åstadkommas var vanskligt från början hjälpte det nog inte så 
mycket att föreslå något än mer ogenomförbart, men det kändes lite visionärt 
och tillfredsställande för stunden. 

Ett för alla lärosäten gemensamt system skulle spara pengar och medge en 
mer rationell hantering, det kan man förstå. Att komma till det läge där man 
spar pengar kostar en del pengar, kunde man också konstatera. Hur man 
samlar ett tillräckligt antal intresserade på startlinjen samtidigt är en besvär-
lig fråga, som kanske hade krävt en egen utredning, eller något krafttag upp-
ifrån. Det rent tekniska är inte heller så enkelt som en del verkar föreställa 
sig, speciellt inte om man lokalt ska kunna laborera med parametrar ungefär 
som man gjort i ett eget system, och det var något som (dumt nog?) förutsat-
tes. Personal på LIBRIS sade tydligt ifrån att det system som drev just LIBRIS
inte skulle duga till att expandera till ett nationellt lånesystem. Och det är ett 
av de bästa.

Ur ett användarperspektiv tycks en nationell katalog vara att föredra. Att i 
samma gränssnitt snabbt kunna expandera sin sökning till ett nationellt be-
stånd är en attraktiv tanke. Och varför bara nationellt kan man också fråga 
sig? Borde man inte helst kunna expandera sin sökning till all världens 
böcker? Ett alternativ man då brukar peka på är katalogen WorldCat, produ-
cerad av den stora biblioteksorganisationen OCLC.

När det gäller pappersböcker handlar det som sagt också om att verkligen 
kunna leverera och låna ut. I vilket system ska utlån ske om katalogen är 
WorldCat? Försök med LIBRIS-katalogen som lokal katalog pågår redan 
idag i de sydöstra delarna av landet (Akademi Sydost) och där tänker man 
sig ha kvar lokala integrerade bibliotekssystemen, som då i stort sett blir 
reducerade till cirkulationssystem. Det tycks mig inte vara någon helt ratio-
nell lösning, men det är kanske ett slags övergångsstadium, och kan försva-
ras som ett sådant. Här satsar man också på harmonisering av reglerna – att 
kunderna ska uppleva det som ett enda system. Vad jag förstår är allt detta 
främst ett resultat av samordning på en högre, icke biblioteksnivå, av de 
lärosäten som ingår. Det tror jag kan vara en viktig iakttagelse. 
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Jag tror inte att eran med lokala biblioteksdatasystem behöver ses som ett 
politiskt misstag. Att försöka analysera de dåtida tekniska och organisatoris-
ka förutsättningarna för en annan lösning skulle bli för svårt och föra för 
långt. Låt mig istället bara peka på en positiv sida med det som har varit. 
Arbetet med de egna systemen har bidragit till att höja den tekniska kompe-
tensen på våra lärosäten och gjort oss bättre rustade att välja kloka vägar 
framöver. Härom veckan talade jag med en kollega i västra Sverige, som just 
bekräftade att för hans del var det arbetet med det lokala systemet som var 
inkörsporten till vidare studier av hur data kan hanteras och flyttas och till 
kunskaper i programmering. Det är kompetens som givetvis har varit värde-
full på det rent bibliotekstekniska området, men den kan också användas till 
att stödja andra databasprojekt på det lokala planet, inom akademien. 

Även om försöken till en mera storstilad övergång till centrala lösningar 
nu ligger vilande på botten av en pappershög händer det saker. Nya samarbe-
ten etableras och nya tekniska lösningar har redan dykt upp eller är i sikte. 
Intressanta är till exempel de system som byggts med öppen källkod. Åtmin-
stone en av de nuvarande större kommersiella leverantörerna tycks ha en 
plan för en ny generation av system, som integrerar hanteringen av det pap-
persbundna med det elektroniska. Det kan möjligen bli en väg in i en mer 
gemensam, konsortiebaserad lösning. 

Bland andra Google har vant oss vid enkla sökningar i gigantiska databa-
ser; enkla sökningar som ger ett förbluffande gott resultat. Man tror sig på 
någon sekund hitta allt som är värt att hitta, oavsett var det har publicerats 
och på vilken server det lagras. 

Åtminstone till den nivån vill man komma med sökningar efter material 
som bara finns på papper, någonstans på något bibliotek i världen; en väleta-
blerad och inte helt galen föreställning om att man med en enkel sökning kan 
finna allt relevant material, och helst att man också kan få det mesta i sin 
hand på ett relativt bekvämt sätt. Inte så att sökning efter pappersburen in-
formation bör isoleras från sökning efter annat material, tvärtom. 

Bibliografiska data kan man inte handskas med hur som helst med juri-
diskt, men det finns efter vad jag förstår en rörelse mot att släppa dem fria. 
Det skulle öppna nya sökmöjligheter, även om det inte skulle bli i vår kata-
log man letar, eller i LIBRIS, eller ens i WorldCat. Google igen? 

Samlingarna 
Aldrig så bra kataloger kan inte komma förbi begränsningarna och de logis-
tiska bestyr som häftar vid pappersburen information. Den bästa vägen till 
att göra all världens böcker åtkomliga kanske går genom massiva digitalise-
ringsprojekt? Och då är det återigen en vanlig sökmotor som ersätter den 
katalog som inte längre behövs? Och då finns inte längre några bestånd, 
några samlingar? 
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Sakta i backarna! Låt oss återgå till att minnas och göra små noteringar. 
När vi öppnade Södertörns högskolebibliotek 1996 var det långt ifrån tomt, 
men hål gapade förvisso i hyllorna och jag minns att åtminstone någon tidig 
besökare utbrast: 
– Men var är böckerna? 

Sedan dess har hyllorna fyllts, ofta enligt förslag från våra användare. I 
princip har vi haft och har ett användarstyrt förvärv, men självklart före-
kommer det också att bibliotekarier tar egna initiativ. En annan, inte helt 
oproblematisk hyllfyllare, är donationer. Dem slipper man i det elektroniska 
biblioteket, såvida man inte betraktar allt fritt material på nätet som en gi-
gantisk donation att förhålla sig till. Det är nog för de flesta ett befängt be-
traktelsesätt, men inte för en bibliotekarie. Om målet är att tillgängliggöra 
eller synliggöra allt material som användarna kan ha nytta av, är det svårt att 
diskvalificera värdefulla, kanske rent av centrala gratisresurser från förteck-
ningarna över bibliotekets e-resurser. Å andra sidan är det lite knepigt att gå 
igenom hela Internet och göra ett adekvat urval, för att sedan förse det utval-
da med metadata och tillgängliggöra det i ett eget gränssnitt. Tyvärr är det en 
svår uppgift även för bibliotekarier. Begränsade insatser görs, men står resul-
tatet i proportion till arbetsinsatsen? Letar användarna där vi har lagt vår 
möda? På BIBLIST, en e-postlista för biblioteksfrågor, har det förts en dis-
kussion om huruvida gratismaterial av värde skall läggas in i den nationella 
databasen LIBRIS. Vilket material i så fall? Det här är en viktig fråga som 
verkligen sätter samlings- och beståndsbegreppen i gungning redan i dagslä-
get. Jag lutar åt att i stort sett ge upp när det gäller att ”förvärva” gratisresur-
ser, men på ett pragmatiskt sätt, och med betydelsefulla undantag.  

Självklart är det rätt att ha koll på värdefulla resurser ute på nätet, att visa 
dem och kanske undervisa om dem. Det har sagts att biblioteken fortfarande 
fokuserar för mycket på vad de har förvärvat och för lite på vad användarna 
verkligen behöver. Är det här nödvändigtvis två olika saker? Ja, eftersom allt 
värdefullt inte kan förvärvas. Som guider i informationslandskapet måste vi 
vara att lita på till hundra procent. Vi måste visa den för tillfället bästa vä-
gen, även om biblioteket investerat dyrt i någon annan väg. Att medvetande-
göra kolleger och användare om bra betalresurser är naturligtvis inte fel. 
Riktigt fel börjar det inte bli förrän man diskuterar marknadsföring, till ex-
empel i termer av att ”vi måste marknadsföra våra e-böcker”. Det tror jag är 
en riktigt tokig utgångspunkt. 

Detta resonemang förde mig snabbt fram till stora och knepiga frågor. 
Kanske blir det lite enklare om man tittar på vad vi har skaffat för pengar 
och om man benar ut det i två kategorier: Tidskrifter och böcker.  

När det gäller tidskrifter har jag under min tid fått se det stora skiftet från 
papperstidskrifter till elektroniska tidskrifter. I dagsläget, 2008, har vi på 
Södertörns högskolebibliotek några hundra tryckta titlar, medan vi betalar 
för ca 13 000 e-tidskrifter. Den elektroniska formen är accepterad och för-
väntad av våra användare. Intressant är att detta också medfört en annan 
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förvärvsmodell, där man köper stora paket med tidskrifter, antingen från 
förlag eller från så kallade aggregatorer. Det kan tyckas tvivelaktigt, efter-
som man då måste få med många titlar som knappast efterfrågas. Varför 
köpa dem? De stora paketen är förstås också dyra. The Big Deal har det kal-
lats och självklart av kritiker The Big Bad Deal. Avtalen med leverantören 
har ofta förhandlats centralt, av Kungl. biblioteket, och de enskilda lärosäte-
na har tackat ja i mån av pengar, om inte paketet haft helt fel profil.  

Säga vad man vill, men de här avtalen har möjliggjort fantastiska ökning-
ar av utbudet, även på små högskolor. Jag har svårt att se dem som annat än 
ett lyft. Det är ju inte heller så att modellen varit allenarådande och uteslutit 
förvärv av enskilda tidskrifter. I det här sammanhanget kommer jag att tänka 
på Den långa svansen, den så omtalade boken av Chris Anderson. (The long 
tail : how endless choice is creating unlimited demand / Chris Anderson, 
2006) 

Man behöver inte gå med på allt som sägs i boken, men den talar verkli-
gen om något som vi så tydligt ser i den digitala världen och som vi kanske 
inte reflekterat kring tidigare. Att lagra filer på en server och erbjuda ner-
laddning av dem är verkligen en helt annan sak och ger helt andra möjlighe-
ter att erbjuda ett rikt utbud än att ställa produkter på hyllor i en fysisk butik 
(eller böcker i ett bibliotek).

Nej, tidskriftspaketen har ingenting direkt med Andersons bok att göra, de 
kom långt innan Anderson fattat den metaforiska pennan. Men man kanske 
ändå kan se dessa samlingar som en tillämpning av överflödets ekonomi, ett 
svar på en diversifierad, nischad efterfrågan; ett svar på en förväntan om att 
allt ska finnas tillgängligt. Vi blev snabbt välsorterade som en Internetbutik. 
Invändningar saknas inte, det är jag medveten om. Frasen ”anglosaxisk do-
minans” eller liknande förekommer i många av dem. Jag påstår ändå att det 
inte varit så dumt att förlagen har sålt paket och att vi köpt dem.  

Går man mera in i detalj finns självklart saker att vara missnöjd med när 
det gäller konstruktion av paket, priser och avtal. Ibland krånglas saker till 
på ett tråkigt sätt i jakten på fetare vinstmarginaler. Ett exempel är ”the mo-
ving wall”, som man ofta råkar ut för om man köper tidskrifter från någon 
annan än förlaget. Tillgången till de senaste numren spärras, ofta ett par år 
bakåt i tiden. Man kan förstå uppkomsten av dessa väggar och hinder, men 
ur ett användarperspektiv är de trista. Ett annat tröttsamt fenomen är när 
paketen ständigt ynglar av sig i dyra småpaket. 

När det gäller böcker är läget annorlunda. Här behåller det tryckta mediet 
sin ställning bättre. Den elektroniska boken är mindre förväntad och mindre 
accepterad än e-tidskriften. Om man utgår ifrån att den textmassa som ska 
läsas i en bok oftast är större än den i en genomsnittlig tidskriftsartikel så är 
det inget konstigt med det. Det är den gamla vanliga iakttagelsen att det är 
jobbigare att läsa på en skärm än på papper. Och det kan leda till de vanliga 
spekulationerna om nya läsplattor, e-papper med mera. En tidskriftsartikel 
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skrivs ofta ut ändå och läses på papper, antar jag. En bok kan vara omöjligt 
eller olagligt att försöka skriva ut. Bärbarhet är och förblir en viktig aspekt.  

Möjligen kan man undra om det inte är vanans makt mer än faktiskt grus i 
ögonen som vidmakthåller mönstret, och att det kan komma att ändras bara 
av det faktum att vi i så hög grad häckar framför våra skärmar. Jag skulle 
också säga att jag föredrar att läsa böcker på papper, med undantag av att det 
är praktiskt att läsa dem i mobilen på tåget. Men jag tillgodogör mig gladeli-
gen stora mängder text på skärmen varje dag. Bara för en stund sedan, när 
jag fann det lite oöverstigligt att börja formulera denna text, ögnade jag istäl-
let hungrigt igenom en PDF på säkert femtio sidor, utan att för en sekund 
överväga att skriva ut den. 

Ett annat hinder för e-bokens genomslag har varit förlagens överdrivet 
ängsliga inställning. Med tanke på hur stor del av kostnaden för en bok som 
ligger i tryckning och distribution, kunde man ha förväntat sig en mer ag-
gressiv prissättning av e-produkterna, ett mer framtidsinriktat förhållnings-
sätt. På bibliotekssidan har vi upplevt denna rädsla i olika skepnader. 

Jag kommer ihåg den första e-bokstjänsten vi blev erbjudna. Utbudet var 
hyfsat och det hela verkade seriöst och gediget. Man hade redan lyckats sälja 
till ett antal svenska bibliotek. Som jag minns det var det Louise Brunes och 
jag som lyssnade till försäljaren. Han förklarade, till vår stigande häpnad, att 
det hela fungerade precis som ett vanligt bibliotek där böckerna stod i hyllan. 
När någon lånade en bok så var den borta, tills den återlämnades och någon 
annan kunde låna den. Så var det här också. Detta framställdes som om det 
var något fullständigt naturligt, snudd på önskvärt. Att begränsa den samti-
diga användningen av ett verk hårt är inget unikt för denna tjänst, men sättet 
att förklara det på tydliggjorde på ett löjeväckande sätt hur illa teknikens 
möjligheter togs till vara. Bakom detta låg förstås ingen önskan hos leveran-
tören att framstå som antikverad, utan villkoren vilade på vad man hade 
lyckats få förlagens medgivande för. Det blev inget köp. 

Ett mycket intressant exempel bygger på ett annat antagande om hur 
böcker läses i högre studier; att det ofta handlar om att läsa enstaka kapitel, 
kanske i kompendieform, ur de böcker som angivits som kursböcker. Alltså 
kan man skapa en teknisk lösning och en affärsmodell som bygger på detta. 
Man tillhandahåller ett slags elektroniska kompendier. Det här var planen i 
ett projekt som vi hade tillsammans med ett litet företag, som i sin tur hade 
en viss förankring i förlagsbranschen, speciellt hos en känd förläggare som 
framställdes som mycket erfaren, men också framtidsinriktad och insiktsfull. 
Hans namn borgade för framgång. Det var dessa kontakter som gjorde att vi 
fann idén trovärdig och intressant. I första hand gällde det svenska förlag, 
men som jag minns det fanns åtminstone tankar på att försöka gå vidare med 
utländskt material. Studenten skulle bekvämt få tillgång till det mesta som 
behövde läsas in på en kurs. 

Det kom så långt som till en demonstration av den tekniska plattformen, 
men efter det följde en oroväckande lång tystnad från det lilla företaget och 
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till slut ett medgivande av att projektet havererat. Anledningen sades vara att 
förlagen inte vågade gå med trots allt. Troligen var det också huvudorsaken. 
Projektledarna hade inte förhandlat färdigt med förlagen innan de satte igång 
och de hade nog underskattat den utbredda e-skräcken, som inte ens Per 
Gedin kunde bota. 

I andra avseenden är e-böcker på bibliotek inte så olika e-tidskrifter. De 
kan också förekomma i stora paket och de är gjorda för att läsas på en vanlig 
dator. Det största paketet vi nu prenumererar på innehåller för närvarande ca 
38 000 titlar och antalet ökar stadigt från månad till månad. Är paketlösning-
ar lika bra för böcker som för tidskrifter? Jag tror att de kan vara det, men 
misstänker att de flesta bibliotekarier som sysslar med förvärv skulle vara 
mer tveksamma. Många menar nog att den bästa vägen framåt är att utnyttja 
de möjligheter att köpa enskilda titlar som nu erbjuds. Även de som sålt vårt 
största paket har öppnat en sådan försäljning. Just nu, i december 2008, tes-
tar vi också en annan lösning som medger köp av enskilda titlar.  

En intressant variant som förekommer är att en stor mängd böcker ligger i 
ett paket, och att man därur kan välja att tillgängliggöra vissa titlar. Om 
andra böcker i samlingen känns mer aktuella nästa månad så ändrar man 
bara titlar utan extra kostnad.

Stora paket av böcker går på ett sätt inte alls ihop med ett användarstyrt 
förvärv, så som vi känner det, men det skulle däremot kunna gå ihop med 
resonemanget om den långa svansen och det obegränsade utbudet. Som an-
tyddes i början av det här avsnittet har Google med sitt Google Book Search 
väldiga ambitioner. All världens böcker ska alltid vara tillgängliga för alla 
överallt. De böcker som inte berörs av upphovsrätten ska kunna läsas i sin 
helhet, och nyare böcker ska det i alla fall gå att titta in i. Man kommer inte 
att nå dit, men kanske dessa ansträngningar tillsammans med andra digitali-
seringsprojekt kan förändra bilden av hur vi hittar och läser böcker högst 
avsevärt? Att kunna leta bland all världens böcker och omedelbart få tillgång 
till det man finner intressant, det är ett inte oävet alternativ till användarstyrt 
förvärv. Om det finns en vettig prismodell för upphovsrättsskyddat material 
kan det för många säkert vara värt en slant att få upp boken på skärmen utan 
vidare omvägar än via ett kreditkortsnummer.  

Tillgången till vetenskapligt material är en stor fråga, med olika aspekter. 
Det som inte är gratis borde ändå inte vara förbehållet dem som kan betala, 
kan man tycka. Det borde inte bara vara universitetsbibliotek som erbjuder 
de tunga vetenskapliga tidskrifterna, utan även alla folkbibliotek, eller så 
borde hela det svenska folket ges tillgång på något annat sätt, finansierat 
över skattsedeln. Det är en sympatisk tanke, vars grad av orimlighet jag inte 
riktigt kan bedöma. 

En annan väg är att se till att vetenskapligt material inte blir inlåst av 
kommersiella företag. Här har vi idén om publicering i öppna arkiv – Open 
Access. Det här är något som vi på vårt bibliotek stödjer och intresserar oss 
för. Goda resultat har redan nåtts, men det finns mer att göra. För några år 
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sedan föreställde jag mig att det här hade en riktigt revolutionär potential, att 
de stora drakarna skulle slås omkull eller åtminstone tvingas ner på knä, men 
de verkar kunna hitta och försvara sin plats i en lite ny publiceringsordning. 
Jag är ingen expert på området, men som ansvarig på en enhet som sysslar 
med elektroniska resurser är det viktigt att följa utvecklingen så gott det går. 
Vad gör de öppet publicerade artiklarna med våra samlingar och vårt för-
värv? Hur och i vilken utsträckning ska öppna arkiv ”förvärvas”? I vilken 
utsträckning minskar de behovet att köpa tidskrifter från förlag? Kan de rent 
av minska behovet av ett bibliotek? 

Härom dagen hörde jag en man säga att bevarande var en av bibliotekens 
två huvuduppgifter. Den andra var tillgängliggörande. Det var Santiago de la 
Mora, anställd av Google, som ansåg det. Med elektroniska resurser är till-
gänglighet över tid alltid en fråga att beakta. I de centrala avtalen har man 
hittills haft med så kallade arkivrättigheter. Man har inte velat frångå det 
som är normalt i den tryckta världen, att man köper något som sen står i en 
hylla tills det kastas. De olika formerna för tillgång till elektroniskt material 
har satt den synen i gungning. Om principen inte går att upprätthålla konse-
kvent blir den mindre angelägen. Bevarande är viktigt i ett nationellt eller 
globalt perspektiv. Viktig information och mänsklig möda får inte försvinna. 
Jag minns en föreläsning som inleddes med en bild på en uråldrig, men ändå 
läsbar skrift. Nästa bild visade ett par decennier gammal kod som ingen 
mjukvara längre kunde tolka.  Det skulle få oss alla att begrunda moderna 
mediers förgänglighet. 

Ett högskolebibliotek av vårt slag kan knappast ta så mycket ansvar för 
bevarandet i stort. Det är svårt att se det som en huvuduppgift i alla fall. För-
pliktelsen att leverera något som ska kunna användas i eviga tider har ibland 
uppfyllts på ett märkligt sätt. Någon skickade mängder med CD-skivor till 
oss. Redan när vi fick dem fann vi det utsiktslöst att någonsin kunna ge en 
bra tillgång till materialet via dessa skivor. Var är de nu? Jag blir varken 
förvånad eller upprörd om någon kastat bort dem. Härom dagen hade en 
kollega en dialog med en e-boksleverantör som skulle ge ”perpetual access” 
till böckerna. De erbjöd nerladdning till egen server för att säkert uppfylla 
detta, men tillgången skulle ändå vara evig på deras server, så det var inte 
nödvändigt att ladda ner dem. Vilken server är mest evig? Ska vi ladda ner 
böckerna?

Så till den sista aspekten på detta med samlingar. Jag inledde det förra 
stycket med en hänvisning till något jag hört i levande livet. När jag skrev 
det blev jag lite osäker på vem det var som hade sagt det och hur han hade 
formulerat sig vid det tillfället. Man kan normalt inte spola tillbaka tiden för 
att kontrollera hur orden föll, men i det här fallet lät det sig göras. Samman-
hanget var nämligen en konferens, och denna spelades in på video i sin hel-
het och är nu utlagd på webben. (Den direktsändes till och med). Det är en 
förnämlig dokumentation av en intressant konferens. Kanske den borde fin-
nas i våra samlingar? Nej, men min poäng här är att vi är lite på väg bort från 
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texten som informationsbärare. Det har vi väl varit länge kan man tycka, 
men åtminstone för egen del upplever jag ett språng i utvecklingen under 
denna YouTube-era. Det kommer att påverka även bibliotek framöver. Ett 
annat exempel kunde vara att många föredrar att lyssna på texter istället för 
att läsa dem, kanske med hjälp av något som slutar på pod eller phone.  

Tidskriften, boken, rapporten, den vetenskapliga artikeln – inte ens dessa 
överlever helt säkert de nya möjligheter till kommunikation och samarbete 
som nu finns tillgängliga på webben. Med det kommer jag på ett finurligt 
och naturligt sätt fram till det tredje avsnittet. 

Webbplatsen
Internet fanns redan när jag började mitt liv som bibliotekarie, om man me-
nar IP-protokollet. Från Buckingham Palace hävdas att drottning Elizabeth 
skickade sin första e-post redan 1976. Dock kände sig få biblioteksanvändare 
berörda av detta på åttiotalet. Så kom i början av 90-talet den nya och spän-
nande applikationen Gopher. Det var ett text- och menybaserat sätt att ta sig 
fram till den information som i bästa fall fanns där, när man gjort alla sina 
val. I jämförelse med nuläget var det mycket tomt därute, men Gophrarna 
gav ändå en försmak, en känsla av vad som kunde åstadkommas. Det före-
föll definitivt vara biblioteksrelevant och konferenser ordnades där allt det 
nya diskuterades. Jag kom aldrig så långt som till att sätta upp en egen Go-
pher, för snart var det något annat som gällde: World Wide Web, som man 
kunde navigera på med hjälp av programmet Mosaic. Karolinska institutets 
bibliotek var hyfsat tidigt med att skapa en webbplats. Jag jobbade på vad 
som då var ett litet filialbibliotek i Flemingsberg, och tyckte att vi inte borde 
vara sämre. På en kort stund lyckades jag sätta upp min egen skrivbordsdator 
som webbserver. Lite lämplig kod kopierades fräckt och manipulerades ge-
nom att byta ut text och bilder. Vi var igång! Det hela var så enkelt, men 
innehållet var också begränsat och den enstaka sidan fyllde en enkel uppgift; 
där fanns lite kontaktinformation och fakta om biblioteket. Det var inte ens 
möjligt att länka till bibliotekskatalogen på ett vettigt sätt, eftersom den inte 
var webbaserad.  

När jag började på Södertörns högskolebibliotek möttes jag av en PC och 
inte av vad jag då ansåg vara en riktig dator, det vill säga en Macintosh.  Det 
blev till att börja om litegrann, men jag fann snart en förrädisk WYSIWYG-
editor och började leka fram en ganska extrem sida. What you see is what 
you get – ja, men det betyder inte att det du ser också ser lika bra ut för 
andra, med andra skärmupplösningar eller webbläsare. Det visade sig vara 
lite si och så med den saken. Sidan var helt (eller nästan helt) baserad på 
bilder och var inspirerad av Svenska Dagbladets webbplats, så som den såg 
ut en gång för länge sen. Det här kunde ge långa laddningstider och var 
oflexibelt när det kom till att förändra och bygga ut sina sidor, men en ny 
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högskola skulle ha något ungdomligt och annorlunda tyckte jag, och ritade 
små figurer tills jag fick ont i armen. Ett spindelnät fanns med, vill jag min-
nas, som skulle illustrera webben. Med tanke på min konstnärliga obegåv-
ning och min brist på kunskaper om design blev resultatet säkert besynner-
ligt. Det var med viss rätt högskolans informationschef uttryckte sin avsmak, 
och han drev också igenom en kraftig förändring till något helt textbaserat, 
snyggt och tråkigt. 

Lite senare var vi tillbaka till en egenproducerad sida, med en röd matta 
och gyllene knappar. Jag var lite skyldig till detta också, men nu hade vi en 
annan bibliotekarie som jobbade med webben. Snart utbröt en diskussion om 
en viktig förändring, där jag (ganska ensam) hamnade i det konservativa 
lägret. För att förstå den striden kan man behöva titta på hur webbplatsens 
roll och uppgifter förändrats över tiden. 

I början var det som sagt mest frågan om att erbjuda lite basfakta om bib-
lioteket. Det viktigaste var kanske att man visade närvaro i det nya mediet, 
att man visade att man var med på tåget mot framtiden. Idag finner vi en 
liknande inställning när det gäller bibliotekens närvaro i sociala gemenska-
per som Facebook. Vi måste vara där ungdomarna är. Riktigt vad vi ska hitta 
på som kunde intressera dem vet vi inte, men vi borde vara där i alla fall.  

Så småningom fick vårt bibliotek allt fler webbaserade resurser och vi vil-
le givetvis länka till dem. Vi fick också allt fler medarbetare, och vi började 
som ett modernt bibliotek undervisa i informationssökning. Sidor som län-
kade till viktiga resurser inom olika ämnen växte fram – de klassiska ämnes-
sidorna. Den som undervisade i, eller ansvarade för, ett visst ämne kunde 
utforma sidan på ett sätt som passade målgruppen. Resurserna kunde beskri-
vas utifrån ett visst perspektiv om man så ville. Jag tänkte mig att det skulle 
finnas ett kanske inte direkt personligt tilltal, men något slags tilltal i dessa 
sidor. (Det är intressant att även dessa tankar har en motsvarighet idag, när 
det på konferenser talas om att bibliotekarien ska stiga fram som person i det 
nya sociala webblandskapet.) 

Resurserna blev många och det var inte särskilt rationellt, eller ens möj-
ligt att ha uppdaterade, korrekta beskrivningar av dem utlagda på ett antal 
statiska sidor som måste uppdateras var för sig. En bättre teknik för att han-
tera detta fanns och den spred sig i vår omvärld. Dessa delar av webbplatsen 
borde vara databasdrivna. Resurserna skulle bara beskrivas på ett ställe, i en 
databas, och så skulle dynamiska sidor skapas efter olika behov. Det var om 
det vi hade lite delade meningar i ett skede. Jag sörjde de mera handgjorda 
sidorna, och tyckte de dynamiska sidorna var tråkiga och torftiga. Det var de 
nog också, i vårt första försök. Jag vann en liten pyrrhusseger, men i den 
fortsatta utvecklingen av webbplatsen aktualiserades tanken på nytt, och den 
realiserades i en lösning som är i bruk än idag. Där hittade vi också ett sätt 
lägga kommentarer till resurserna eller sidorna, till exempel något som för-
klarade vad vi menade med fulltext.  
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Sedan dess har webbplatsen fått ännu fler uppgifter. Den är inte bara in-
gången till information om biblioteket, inte bara en ingång till alla resurser, 
utan också en ingång till olika tjänster. Det går att boka grupprum, datorer 
och till och med bibliotekarier. Och om man finner något som man inte gillar 
kan man uttrycka sitt missnöje på den lite vitsiga sidan ”Tyck om bibliote-
ket”. Det här är åtminstone ett steg mot det som kallas webb 2.0, en interak-
tiv och samarbetsinriktad webb. Det finns fler saker man kunde erbjuda i den 
andan, till exempel möjlighet att recensera böcker i katalogen, men här 
kommer ofta argumentet att vi har för liten användarbas för att sådana funk-
tioner ska bli tillräckligt använda och för att någon nämnvärd nytta ska ska-
pas. Dags igen att fundera på centrala lösningar? 

För några år sedan, det bör ha varit 2003 eller 2004, var jag och en kolle-
ga på ett märkligt möte på Tekniska högskolan. En pågående utredning kring 
vad vi då uppfattade som en slags nationell biblioteksportal pågick. Det var 
Terje Höiseth som drev denna utredning och den resulterade i en rapport 
som heter Sveriges nätbibliotek – en skiss till struktur, innehåll och organisa-
tion: http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2004/natbibl_ 
hoiseth.pdf).  

Mycket av det som sägs där är klokt och relevant än idag, och där före-
språkas inte alls någon enstaka central lösning på problemen med att kunna 
hitta vetenskaplig information på ett enkelt och samlat sätt. Just vid det här 
mötet kretsade dock diskussionen kring en nationell biblioteksportal, och 
mötet inleddes på ett för oss mycket nedslående sätt. Terje Höiseth menade 
att det efter år av experimenterande och lokala initiativ nu var dags för kon-
solidering, rationalisering, samordning. Webben hade lämnat sin busiga 
barndom. En raffinerad central lösning, med inbyggda möjligheter till lokal 
anpassning, tedde sig attraktiv. Och det var inte vi ute på biblioteken som 
skulle utveckla, upphandla eller designa en sådan lösning. Vårt tekniska liv 
skulle bli fattigare. Det sades att vi på den lokala nivån inte skulle sitta in-
stängda på biblioteket och pula med uppgifter som kunde skötas centralt. 
Nej, vi skulle ut i akademien och samverka med användarna. Men med vad 
skulle vi ta med oss ut, vad skulle vi samarbeta om när vi berövats våra mest 
kvalificerade, kompetensutvecklande arbetsuppgifter? På väg ut från mötet 
hängde vi läpp och var fyllda av onda aningar. 

Men det bläckfiskliknande monster till central webblösning som skissades 
upp på tavlan har vi inte sett till. Och så kom webb 2.0 med massor av bus. 

Jo, det upphandlades verkligen en central en lösning för att kunna samsö-
ka resurser som ligger splittrade i olika förlagspaket. Den har erbjudits, men 
inte påtvingats biblioteken och de flesta kämpar ännu med att på ett bra sätt 
integrera lösningen i den egna webbmiljön. (Eller med frågan om huruvida 
den är värd att integreras). Vårt bibliotek utgör inget undantag. 

Vad mer kan hända på vår webb? En hel del. Våra sidor diskuteras nu in-
tensivt i det webbteam som skapats och ganska snart bör resultat synas. Ut-
vecklingen mot mera ljud och (rörliga) bilder måste få genomslag här också. 
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Investeringen i en ny videokamera får inte bli kapitalförstöring. Självklart 
funderar också vi på att lyfta in våra tjänster i andra miljöer: lärplattformar, 
nätgemenskaper eller kanske till och med 3D-världar. Bra mobila sidor är ett 
annat område att arbeta med. 

Slutord
För ett par år sedan hörde jag riksbibliotekarien hålla ett tal vid invigningen 
av en ny del av Umeå universitetsbibliotek. Han menade att utvecklingen på 
teknikområdet har passat universitetsbiblioteken som hand i handske. Den 
har gjort det möjligt att utvidga våra erbjudanden på ett fantastiskt sätt. Det 
är sant. Det finns anledning att glädjas och att fascineras. Ändå var det väl 
inte bara jag som tyst för mig själv ställde frågan: Ja, men hur länge till?  

För min del ser jag ingen anledning att oroa mig över att biblioteken 
kommer att förändras; kanske till något som inte längre kallas bibliotek, 
kanske till något som bara finns på nätet. Det är ju inte bibliotek eller biblio-
tekarier som är det intressanta, utan de nya möjligheterna att i samarbete 
med andra öka sina kunskaper och berika sitt liv. Även om kommersiella 
aktörer svischar förbi det tåg vi sitter på och som vi varit så rädda att missa, 
så kommer det att finnas intressanta arbetsuppgifter inom informations- och 
kommunikationsområdet framöver. 

En förhoppning för den närliggande framtiden är också att experimentens 
och de lokala initiativens tid inte ska vara förbi. Konsolidering är farligt! Det 
hindrar inte samarbete eller samordning, som i vissa fall kan vara praktiskt 
att hålla på en nationell nivå. Det kan till exempel gälla konsortiebildning 
kring ett system för att administrera elektroniska resurser, ett så kallat ERM-
system. 

Webben är annars mycket global och ger fina möjligheter att spränga mu-
rar mot omvärlden och att samarbeta med studenter, lärare, forskare och med 
kollegor runt om i världen. En vacker tanke är att tillsammans utveckla öp-
pen källkod som ger oss de redskap vi vill ha. 
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