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SAMMANFATTNING	  

Rapporten	  beskriver	  resultatet	  av	  en	  utredning	  om	  förutsättningarna	  för	  att	  etablera	  en	  
gemensam	  webbplattform	  för	  folkbibliotek.	  Utgångspunkten	  är	  det	  arbete	  som	  bedrivits	  
vid	  Stockholms	  stadsbiblioteks	  digitala	  bibliotek.	  
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1.	  Projektets	  uppdrag	  
Projektet	  utreder	  under	  2014	  förutsättningarna	  för,	  och	  möjligheterna	  till	  att	  etablera	  ett	  
samarbete	  kring	  en	  gemensam	  webbplattform	  för	  folkbibliotek.	  En	  utgångspunkt	  är	  det	  arbete	  som	  
bedrivits	  med	  Stockholms	  stadsbiblioteks	  digitala	  bibliotek.	  Andra	  bibliotek	  har	  ställt	  frågor	  om	  
vad	  som	  skulle	  krävas	  ekonomiskt,	  juridiskt	  och	  organisatoriskt	  för	  att	  få	  till	  stånd	  en	  samverkan	  
kring	  plattformen.	  Dessa	  frågor	  har	  utredningen	  arbetat	  med	  att	  försöka	  besvara.	  Den	  här	  
rapporten	  färdigställs	  i	  juni	  2014	  för	  Svensk	  Biblioteksförenings	  räkning	  som	  delfinansierat	  
projektet.	  Den	  andra	  finansiären	  är	  Stockholms	  läns	  landsting,	  vilket	  har	  lett	  till	  ett	  delprojekt	  som	  
särskilt	  har	  beaktat	  förutsättningarna	  inom	  Stockholms	  län.	  Detaljer	  från	  länsdelprojektet	  
redovisas	  separat	  för	  länet	  senare	  under	  2014,	  men	  i	  denna	  rapport	  beskrivs	  det	  som	  är	  relevant	  
för	  utredningens	  slutsatser.	  
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2.	  Slutsatser	  och	  vision	  

2.1	  Inledning	  
Det	  här	  kapitlet	  summeras	  de	  slutsatser	  som	  utredningen	  ser	  som	  avgörande	  och	  centrala	  när	  det	  
gäller	  framtiden	  för	  biblioteksorganisationer	  som	  helhet,	  där	  det	  digitala	  biblioteket	  är	  ett	  viktigt	  
strategiskt	  redskap.	  Utredningens	  bedömning	  är	  att	  biblioteksorganisationer	  behöver	  omsätta	  
dessa	  slutsatser	  i	  aktiv	  handling	  under	  de	  närmaste	  åren,	  på	  samtliga	  nivåer	  från	  politisk	  till	  
operativ	  nivå.	  	  	  

2.2	  Fem	  sammanfattande	  slutsatser	  
 

1. Bibliotekets	  verksamhet	  måste	  utvecklas	  med	  tydligare	  utgångspunkt	  i	  användarnas	  behov.	  
Användarna	  efterfrågar	  i	  allt	  högre	  grad	  digitala	  tjänster	  och	  e-‐böcker	  både	  i	  och	  utanför	  
bibliotekens	  lokaler.	  

	  
2. Det	  digitala	  biblioteket	  är	  redan	  kärnverksamhet,	  och	  inför	  framtiden	  den	  strategiskt	  

viktigaste	  delen	  av	  verksamheten,	  men	  omfattar	  en	  för	  liten	  andel	  av	  bibliotekens	  totala	  
resurser.	  Därför	  behövs	  en	  ambitionshöjning	  när	  det	  gäller	  de	  digitala	  delarna	  av	  
verksamheten.	  

	  
3. Användarnas	  behov	  av	  digitala	  bibliotekstjänster	  skiljer	  sig	  inte	  åt	  över	  kommungränserna.	  

Biblioteken	  vinner	  på	  att	  dela	  sina	  resurser.	  Ju	  fler	  som	  deltar	  desto	  mer	  kostnadseffektivt,	  
vilket	  talar	  för	  nationell	  samverkan.	  

	  
4. Stockholms	  stadsbiblioteks	  digitala	  bibliotek	  bör	  återanvändas	  som	  grund	  eftersom	  det	  där	  

finns	  både	  kompetenser	  och	  teknisk	  infrastruktur	  att	  bygga	  vidare	  på.	  SSB	  bör	  få	  ansvaret	  
för	  att	  samordna	  utvecklingen	  av	  ett	  gemensamt	  digitalt	  bibliotek.	  

	  
5. Den	  första	  manifestationen	  av	  ett	  gemensamt	  digitalt	  bibliotek	  bör	  vara	  riktad	  mot	  barn,	  

som	  är	  bibliotekens	  mest	  prioriterade	  målgrupp.	  Målsättningen	  bör	  vara	  att	  det	  inom	  2	  år	  
finns	  en	  gemensam	  digital	  tjänst	  anpassad	  för	  barn,	  inom	  5	  år	  ett	  nationellt	  digitalt	  
folkbibliotek	  med	  möjlighet	  till	  lokal	  profilering,	  och	  att	  den	  gemensamma	  tjänsten	  efter	  ett	  
par	  år	  blir	  kostnadseffektivare	  och	  bättre	  än	  dagens	  lösningar	  för	  alla	  bibliotek.	  

2.3	  Fördjupat	  resonemang	  om	  slutsatserna	  

Användarfokus	  är	  verksamhetsnytta	  
Biblioteken	  behöver	  känna	  till	  sina	  besökares	  behov	  och	  vanor,	  både	  i	  de	  fysiska	  och	  i	  de	  digitala	  
rummen	  och	  kanalerna,	  så	  att	  man	  hela	  tiden	  kan	  anpassa	  sin	  verksamhet	  efter	  de	  faktiska	  
behoven.	  Först	  då	  kan	  man	  skapa	  de	  effekter	  och	  den	  nytta	  man	  önskar.	  Man	  behöver	  regelbundet	  
följa	  upp	  sina	  kunskaper	  om	  användarbehov	  och	  användarmönster	  och	  utvärdera	  verksamheten.	  
Detta	  är	  något	  som	  få	  bibliotek	  arbetar	  metodiskt	  med	  i	  det	  digitala	  biblioteket,	  delvis	  på	  grund	  av	  
små	  resurser,	  men	  också	  på	  grund	  av	  de	  begränsningar	  som	  finns	  inbyggda	  i	  de	  webbplattformar	  
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och	  system	  som	  man	  har	  upphandlat.	  Det	  finns	  också	  ofta	  ett	  organisationsperspektiv	  i	  det	  innehåll	  
som	  visas	  upp	  i	  digitala	  kanaler	  istället	  för	  att	  innehållet	  svarar	  tydligt	  mot	  de	  behov	  och	  frågor	  som	  
användarna	  själva	  formulerar.	  
	  
Stockholms	  stadsbiblioteks	  digitala	  bibliotek	  har	  under	  ett	  antal	  år	  arbetat	  efter	  ett	  
användarorienterat	  arbetssätt	  och	  byggt	  upp	  en	  kompetens	  och	  en	  kunskap	  inom	  området.	  
Byggstenar	  är	  dels	  en	  verktygslåda	  av	  metoder	  som	  effektkartläggning,	  målgruppsanalyser,	  
användartester,	  statistikuppföljning	  och	  webbenkäter.	  Men	  satsningen	  omfattar	  också	  en	  
rekrytering	  av	  kompetenser	  inom	  områden	  som	  interaktionsdesign,	  systemutveckling	  och	  test	  och	  
redaktörer	  med	  fokus	  på	  användarundersökningar.	  Resultatet	  av	  arbetet	  går	  att	  återanvända	  och	  
bör	  vidareutvecklas	  och	  samutnyttjas	  av	  fler	  bibliotek	  eftersom	  det	  är	  för	  kostnadskrävande	  för	  
varje	  enskild	  kommunalt	  bibliotek	  att	  bygga	  upp.	  
	  
Mer	  om	  användarkunskap	  finns	  i	  kapitel	  3.	  Ett	  användarorienterat	  arbetssätt	  

Digitala	  tjänster	  är	  strategiskt	  avgörande	  
Digitaliseringen	  av	  bokbranschen	  och	  utvecklingen	  av	  nya	  modeller	  för	  distribution	  av	  e-‐böcker	  
kommer	  vara	  helt	  avgörande	  för	  hur	  framtidens	  biblioteksuppdrag	  kommer	  att	  utföras.	  Det	  är	  en	  av	  
de	  mest	  avgörande	  frågorna	  för	  biblioteken	  under	  den	  närmaste	  tiden.	  Biblioteken	  måste	  själva	  
agera	  och	  försöka	  påverka	  riktningen	  på	  utvecklingen	  för	  att	  kunna	  utöva	  sitt	  uppdrag	  gentemot	  
medborgarna	  även	  fortsättningsvis.	  
	  
Bibliotekets	  digitala	  tjänster	  finns	  sida	  vid	  sida	  med	  tjänster	  som	  utvecklas	  av	  världsledande	  
företag	  som	  Google	  och	  Apple.	  Det	  är	  i	  den	  miljön	  som	  förväntningarna	  på	  bibliotekets	  tjänster	  
formas.	  Det	  är	  trots	  jämförelsen	  inte	  omöjligt	  för	  svenska	  organisationer	  att	  följa	  utvecklingen	  och	  
leverera	  e-‐tjänster	  av	  god	  kvalitet.	  Det	  som	  krävs	  är	  en	  kombination	  av	  ambitionshöjning	  och	  
verksamhetsutveckling,	  vilket	  görs	  mest	  kostnadseffektivt	  i	  samverkan.	  All	  verksamhetsutveckling	  
kan	  upplevas	  som	  krävande	  under	  en	  investeringsperiod,	  men	  om	  inget	  görs	  kommer	  
användarunderlaget	  för	  biblioteken	  på	  sikt	  att	  minska	  eftersom	  användarna	  inte	  kommer	  att	  ha	  
acceptans	  för	  ett	  otillräckligt	  digitalt	  bemötande.	  Framtiden	  för	  det	  digitala	  biblioteket	  är	  starkt	  
sammankopplad	  med	  utvecklingen	  för	  biblioteken	  i	  stort.	  Rätt	  utnyttjade	  kan	  de	  digitala	  och	  fysiska	  
rummen	  komplettera	  och	  stödja	  varandra	  och	  skapa	  effekt	  och	  nytta	  för	  många	  användargrupper.	  
De	  fysiska	  biblioteken	  kommer	  att	  behövas	  och	  finnas	  kvar	  under	  lång	  tid,	  samtidig	  som	  den	  
digitala	  verksamheten	  behöver	  etableras	  och	  utvecklas.	  Detta	  gör	  att	  folkbiblioteken	  behöver	  hitta	  
kostnadseffektiva	  lösningar	  som	  kan	  delas.	  Samverkan	  är	  också	  enklare	  inom	  det	  digitala	  området	  
eftersom	  e-‐böcker,	  information	  och	  digitala	  tjänster	  till	  sin	  natur	  är	  gränsöverskridande.	  

Svårt	  för	  enskilda	  kommuner	  att	  räcka	  till	  
Trots	  att	  det	  digitala	  biblioteket	  blir	  allt	  mer	  använt	  är	  det	  i	  regel	  inte	  högt	  prioriterat	  inom	  
biblioteksorganisationerna.	  I	  många	  fall	  använder	  man	  webben	  främst	  som	  ett	  skyltfönster	  för	  den	  
fysiska	  verksamheten,	  snarare	  än	  att	  utnyttja	  det	  digitala	  biblioteket	  som	  en	  biblioteksenhet.	  
Ytterst	  få	  bibliotekarier	  har	  avsatt	  tid	  för	  digitala	  arbetspass	  eller	  för	  interaktion	  med	  digitala	  
besökare.	  Ett	  bra	  digitalt	  bemötande	  kräver	  också	  medverkan	  av	  fler	  kompetenser	  än	  
bibliotekarier,	  som	  projektledare,	  utvecklare,	  interaktionsdesigner,	  webbredaktör,	  testare,	  
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användarkontakt	  och	  systemadministratör.	  Kompetenserna	  behöver	  antingen	  finnas	  i	  den	  egna	  
organisationen	  eller	  kunna	  köpas	  in	  av	  en	  kompetent	  beställare.	  Dessa	  roller	  saknas	  på	  de	  flesta	  
bibliotek	  idag.	  	  
	  
Många	  kommuner	  har	  i	  dagsläget	  ofta	  en	  kostnad	  för	  det	  digitala	  biblioteket	  som	  omfattar	  endast	  
ett	  fåtal	  budgetposter.	  Alla	  behöver	  ha	  ett	  verksamhetssystem	  för	  att	  hantera	  cirkulation	  av	  medier.	  
Utöver	  bibliotekssystemet	  finns	  en	  webbplats	  som	  antingen	  är	  en	  undersida	  av	  en	  kommunal	  
webbplats	  eller	  beställs	  och	  hanteras	  av	  en	  kommersiell	  leverantör.	  Kostnadsförhållandet	  mellan	  
bibliotekssystemet	  och	  webbplatsen	  är	  ofta	  närmare	  10-‐1,	  exempelvis	  en	  kostnad	  på	  närmare	  200	  
000	  kronor	  för	  bibliotekssystemet	  och	  20	  000	  kronor	  för	  webbplatsen	  på	  årsbasis.	  Utöver	  den	  
tekniska	  infrastrukturen	  finns	  ibland	  en	  eller	  ett	  par	  bibliotekarier	  som	  på	  viss	  tid	  uppdaterar	  
informationen	  om	  biblioteket	  och	  ibland	  boktipsar,	  ofta	  i	  bloggform.	  
	  
Större	  kommuner,	  som	  Malmö	  eller	  Göteborg,	  avsätter	  mer	  resurser	  men	  upplever	  problem	  med	  att	  
inte	  kunna	  arbeta	  så	  användarorienterat	  som	  man	  önskar	  eftersom	  man	  inte	  kan	  styra	  över	  sin	  
utveckling.	  Samma	  resultat	  rapporteras	  från	  de	  länssamarbeten	  som	  finns	  runtom	  i	  landet.	  Man	  har	  
samlat	  något	  större	  resurser	  genom	  att	  ett	  antal	  kommuner	  inom	  ett	  län	  delar	  på	  
verksamhetssystem	  och	  webbplats,	  men	  man	  har	  små	  möjligheter	  att	  påverka	  utformningen	  av	  de	  
digitala	  bibliotekstjänsterna.	  Exempelvis	  behöver	  de	  flesta	  bibliotek	  “skicka	  iväg”	  sina	  e-‐
bokslåntagare	  till	  distributörens	  egen	  webbplats	  för	  att	  låna	  och	  få	  tips	  om	  e-‐böcker.	  
Användarupplevelsen	  blir	  splittrad	  och	  biblioteket	  förlorar	  kontakten	  med	  sina	  användare	  i	  den	  
digitala	  låne-‐	  och	  lässituationen.	  Viktiga	  uppdrag	  som	  bemötande	  och	  förmedling	  lämnas	  över	  helt	  
till	  en	  extern	  aktör.	  
	  
Plattformens	  tekniska	  och	  innehållsmässiga	  delar	  beskrivs	  mer	  ingående	  i	  kapitel	  4.	  Beståndsdelar	  i	  
en	  teknisk	  infrastruktur	  och	  kapitel	  5.	  Innehåll	  i	  en	  gemensam	  plattformInnehållet	  i	  digitala	  
bibliotekstjänster	  kan	  ses	  som	  en	  kombination	  av	  det	  fysiska	  bibliotekets	  utformning,	  själva	  
rummet	  med	  hyllor,	  skyltar	  och	  möbler,	  och	  det	  bemötande	  som	  användaren	  får	  både	  av	  personal	  
och	  av	  funktioner	  som	  återlämnings-‐	  och	  låneteknik. 

Nationell	  samverkan	  är	  en	  logisk	  lösning	  
Rekommendationen	  i	  den	  här	  rapporten	  är	  att	  utveckla	  det	  digitala	  folkbiblioteket	  genom	  nationell	  
samverkan	  mellan	  kommunerna.	  Ju	  fler	  som	  samfinansierar	  utveckling	  och	  förvaltning,	  ju	  mindre	  
behöver	  kostnaden	  bli	  per	  kommun	  även	  vid	  en	  ambitionshöjning	  från	  dagens	  nivå.	  En	  samverkan	  
kring	  en	  gemensam	  plattform	  syftar	  inte	  till	  besparingar.	  Istället	  handlar	  det	  om	  att	  bättre	  utnyttja	  
de	  resurser	  som	  redan	  läggs	  på	  det	  digitala	  biblioteket,	  att	  bygga	  upp	  en	  gemensam	  kompetens	  och	  
om	  att	  bli	  en	  kraftfullare	  beställare	  och	  förhandlare	  om	  villkor	  för	  exempelvis	  e-‐bokutlåning.	  På	  sikt	  
handlar	  det	  också	  om	  en	  verksamhetsutveckling	  där	  det	  digitala	  biblioteket	  får	  en	  större	  andel	  av	  
verksamhetens	  budget	  än	  vad	  det	  har	  idag.	  
	  
Det	  finns	  tydliga	  politiska	  incitament	  från	  många	  håll	  för	  att	  öka	  digitaliseringen	  i	  samhället	  som	  ett	  
led	  i	  att	  utveckla	  offentlig	  verksamhet.	  Det	  finns	  digitala	  agendor	  finns	  från	  EU-‐nivå,	  via	  statlig	  nivå	  
och	  ned	  på	  kommunal	  nivå.	  Fokus	  är	  inte	  den	  digitala	  tekniken	  i	  sig,	  utan	  att	  kunna	  utveckla	  och	  
förbättra	  verksamheten	  med	  hjälp	  av	  IT.	  När	  det	  gäller	  bibliotekets	  huvuduppdrag	  sägs	  det	  i	  
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bibliotekslagen	  att	  bibliotek	  ska	  verka	  för	  det	  demokratiska	  samhällets	  utveckling	  genom	  att	  bidra	  
till	  kunskapsförmedling	  och	  fri	  åsiktsbildning.	  Biblioteken	  ska	  främja	  litteraturens	  ställning	  och	  
intresset	  för	  bildning,	  upplysning,	  utbildning	  och	  forskning	  samt	  kulturell	  verksamhet	  i	  övrigt.	  
Biblioteksverksamhet	  ska	  finnas	  tillgänglig	  för	  alla.	  Under	  de	  senaste	  100	  åren	  har	  själva	  
biblioteksrummet	  varit	  det	  viktigaste	  verktyget	  för	  att	  uppnå	  verksamhetens	  mål.	  Idag,	  när	  ny	  
teknik	  delvis	  upphäver	  rummets	  begränsningar,	  är	  det	  en	  viktig	  fråga	  vilka	  metoder	  biblioteken	  
kombinerar	  framöver	  för	  att	  sköta	  sitt	  uppdrag.	  	  
	  
En	  samverkan	  måste	  bygga	  på	  frivilligt	  deltagande	  och	  ska	  ses	  som	  ett	  erbjudande	  för	  de	  bibliotek	  
som	  vill	  höja	  ambitionsnivån	  för	  det	  digitala	  biblioteket.	  Det	  som	  krävs	  inledningsvis	  är	  en	  
tillräckligt	  stor	  grundfinansiering	  för	  att	  kunna	  ta	  fram	  ett	  sådant	  erbjudande	  och	  en	  organisations-‐	  
och	  affärsmodell	  för	  samfinansiering	  och	  styrning.	  Ett	  första	  underlag	  om	  organisation	  och	  
finansieringsbehov	  finns	  i	  kapitel	  7.	  Organisation	  och	  i	  kapitel	  8.	  Finansiering.	  	  
I	  kapitel	  10.	  E-‐samhället	  och	  ett	  näraliggande	  exempel	  finns	  erfarenheter	  från	  landstingens	  arbete	  
med	  en	  gemensam	  plattform	  för	  e-‐hälsotjänster	  som	  kan	  fungera	  som	  ett	  jämförande	  exempel.	  

Stockholms	  stadsbiblioteks	  roll	  
Utredningen	  har	  visat	  att	  det	  digitala	  biblioteket	  inom	  Stockholms	  stadsbibliotek	  skiljer	  sig	  från	  
andra	  digitala	  bibliotek	  i	  landet.	  Delvis	  för	  att	  SSB	  i	  kraft	  av	  sin	  storlek	  avsätter	  betydligt	  mer	  
resurser	  till	  det	  digitala	  biblioteket.	  Men	  också	  för	  att	  organisationen	  har	  byggt	  upp	  en	  egen	  
kompetens	  kring	  teknisk	  infrastruktur	  och	  utveckling	  av	  digitala	  tjänster.	  Det	  har	  länge	  funnits	  en	  
stark	  politisk	  vilja	  i	  Stockholms	  stad	  att	  satsa	  på	  det	  digitala	  biblioteket	  och	  satsningen	  har	  
utnyttjats	  till	  att	  bygga	  upp	  en	  intern	  kompetens	  för	  att	  kunna	  ta	  kontroll	  över	  en	  strategiskt	  viktig	  
del	  av	  verksamheten	  istället	  för	  att	  lämna	  över	  den	  till	  externa	  leverantörer.	  Satsningen	  har	  gett	  
resultat.	  Antalet	  e-‐boksutlån	  växer	  stadigt	  och	  det	  digitala	  biblioteket	  når	  både	  sina	  tidigare	  
låntagare	  och	  delvis	  nya	  grupper	  genom	  möjligheten	  att	  läsa	  digitalt.	  Enkäter	  som	  gjorts	  
regelbundet	  under	  ett	  par	  års	  tid	  har	  visat	  att	  många	  nya	  låntagare	  skaffat	  lånekort	  med	  enda	  syftet	  
att	  kunna	  låna	  e-‐böcker.	  
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Ökning	  av	  antal	  e-‐boksutlån	  2005-‐2013.	  Det	  huvudsakliga	  skälet	  till	  den	  plötsliga	  ökningen	  av	  	  e-‐boklån	  under	  
2010-‐2011	  var	  att	  det	  då	  lanserades	  filformat	  som	  gjorde	  läsning	  av	  e-‐böcker	  smidigare	  i	  mobiler	  och	  
surfplattor	  samtidigt	  som	  användandet	  av	  smarta	  telefoner	  och	  surfplattor	  ökade	  i	  samhället.	  
	  
En	  gemensam	  plattform	  behöver	  omfatta	  en	  utvecklings-‐	  och	  förvaltningsorganisation	  med	  rätt	  
slags	  kompetenser.	  Organisationen	  bör	  ha	  sin	  grund	  i	  Stockholms	  digitala	  bibliotek	  om	  den	  ska	  
kunna	  dra	  nytta	  av	  de	  kompetenser	  och	  den	  tekniska	  plattform	  som	  redan	  finns,	  inte	  minst	  när	  det	  
gäller	  e-‐böcker	  där	  Stockholms	  stadsbibliotek	  har	  varit	  en	  aktiv	  biblioteksaktör.	  Stockholms	  
stadsbibliotek	  har	  en	  bra	  grund	  att	  bygga	  vidare	  på,	  men	  det	  krävs	  en	  bredare	  och	  större	  
finansiering	  än	  dagens	  för	  att	  erbjuda	  en	  gemensam	  plattform	  även	  till	  andra.	  En	  organisation	  i	  
Stockholm	  hindrar	  givetvis	  inte	  att	  medarbetare	  finns	  även	  på	  andra	  håll	  i	  landet	  och	  att	  man	  
arbetar	  med	  nätverk	  som	  omfattar	  representanter	  från	  alla	  organisationens	  medlemmar.	  Varje	  
deltagande	  bibliotek	  kommer	  också	  att	  i	  viss	  omfattning	  behöva	  ha	  egna	  resurser	  för	  det	  digitala	  
biblioteket	  även	  om	  man	  ingår	  i	  en	  samfinansierad	  organisation.	  
	  
Mer	  om	  Stockholms	  stadsbiblioteks	  utveckling	  av	  det	  digitala	  biblioteket	  finns	  i	  kapitel	  6.	  
Stockholms	  stadsbiblioteks	  digitala	  bibliotek	  

Plan	  för	  fortsatt	  utveckling	  
Det	  finns	  flera	  skäl	  att	  välja	  barn	  som	  en	  första	  målgrupp	  för	  en	  biblioteksgemensam	  digital	  
plattform.	  Barn	  är	  redan	  en	  prioriterad	  grupp	  för	  biblioteken,	  samtidigt	  som	  det	  helt	  saknas	  ett	  
digitalt	  bemötande	  av	  just	  den	  målgruppen.	  Det	  finns	  samlad	  kunskap	  om	  barns	  behov	  i	  digitala	  
bibliotekskanaler	  och	  även	  anpassat	  innehåll	  för	  barn	  som	  tagits	  fram	  av	  nationella	  projekt	  som	  



 8 

Stockholms	  stadsbibliotek	  har	  drivit	  i	  samverkan	  med	  parter	  som	  Barnens	  Bibliotek,	  Kungliga	  
biblioteket,	  Malmö	  stadsbibliotek	  och	  Regionbiblioteket	  i	  Stockholm.	  Utredningens	  förslag	  är	  därför	  
att	  en	  digital	  tjänst	  för	  barn	  blir	  den	  första	  manifestationen	  av	  vad	  en	  gemensam	  plattform	  kan	  
åstadkomma.	  Den	  tekniska	  utvecklingen	  för	  en	  barntjänst	  ska	  kunna	  återanvändas	  för	  alla	  
målgrupper	  i	  ett	  gemensamt	  digitalt	  bibliotek.	  Innehåll	  och	  presentation	  behöver	  däremot	  vara	  
målgruppsanpassat.	  
	  
En	  utvecklingsplan	  för	  det	  gemensamma	  digitala	  biblioteket	  behöver	  tas	  fram,	  där	  utvecklingen	  av	  
en	  tjänst	  för	  barn	  finns	  med.	  Planen	  ska	  detaljera	  arbetet	  med	  olika	  utvecklingsetapper	  och	  deras	  
finansieringsbehov	  och	  leveranser.	  Samtidigt	  behöver	  en	  process	  för	  att	  diskutera	  och	  förankra	  val	  
av	  organisationsform	  för	  förvaltningsfasen	  inledas.	  Utredningens	  förslag	  är	  att	  tillsätta	  ett	  
projektkontor	  som	  kan	  hantera	  planering	  och	  samordning	  av	  finansiering	  och	  eventuella	  
deluppdrag	  under	  en	  första	  fas.	  

Stockholms	  stadsbibliotek	  har	  beviljats	  bidrag	  från	  Vinnova	  för	  ett	  planeringsprojekt	  på	  6	  månader	  
inom	  utlysningen	  FRÖN,	  För	  ökad	  innovation	  i	  offentligt	  finansierad	  verksamhet,	  med	  start	  den	  1	  
september	  2014.	  Detta	  projekt	  kan	  fungera	  som	  projektkontor	  under	  en	  inledningsperiod.	  Inom	  
utlysningsprogrammet	  finns	  det	  senare	  möjlighet	  att	  söka	  bidrag	  för	  faser	  av	  utveckling	  och	  
införande	  av	  en	  tjänst.	  SSB	  och	  Malmö	  stadsbibliotek	  har	  enats	  om	  en	  gemensam	  avsiktsförklaring	  
om	  samverkan	  och	  samfinansiering	  av	  det	  digitala	  biblioteket,	  med	  fokus	  på	  en	  digital	  
barnredaktion	  och	  en	  tjänst	  för	  barn	  som	  första	  steg.	  En	  del	  i	  arbetet	  kommer	  att	  vara	  att	  söka	  stöd	  
för	  etablering	  av	  en	  barnredaktion	  från	  Kulturrådet	  och	  att	  fortsätta	  ett	  samarbete	  med	  Barnens	  
bibliotek.	  Inom	  Stockholms	  län	  finns	  intresse	  för	  att	  fortsätta	  dialogen	  om	  länets	  bibliotek	  som	  
intressenter	  i	  en	  gemensam	  plattform,	  vilket	  sker	  under	  hösten	  2014.	  	  

En	  mycket	  avgörande	  fråga	  för	  nyttan	  av,	  och	  kvaliteten	  på	  gemensamma	  digitala	  bibliotekstjänster	  
är	  hur	  avtalssituationen	  mellan	  bibliotek	  och	  förlag	  kommer	  att	  se	  ut	  framöver	  när	  det	  gäller	  e-‐
medier.	  SKL	  har	  åtagit	  sig	  att	  förhandla	  centralt	  med	  förlagen	  för	  alla	  folkbiblioteks	  räkning,	  och	  
förhandlingarna	  kommer	  att	  inledas	  under	  hösten	  2014.	  Den	  här	  utredningen	  hanterar	  inte	  
avtalsfrågan,	  men	  en	  viktig	  insikt	  är	  att	  tillgången	  till	  själva	  e-‐medierna	  är	  en	  av	  de	  största	  
poängerna	  med	  bibliotekens	  digitala	  tjänster,	  och	  påverkar	  i	  vilken	  omfattning	  man	  ska	  lägga	  ned	  
resurser	  på	  digital	  utveckling.	  

Sammanfattningsvis	  är	  utredningens	  åsikt	  att	  det	  finns	  ett	  självklart	  behov	  av	  en	  utveckling	  av	  det	  
digitala	  biblioteket	  för	  hela	  landet,	  och	  att	  en	  gemensam	  plattform	  baserat	  på	  det	  som	  idag	  finns	  
inom	  Stockholms	  stadsbiblioteks	  digitala	  bibliotek	  är	  en	  rimlig	  utgångspunkt.	  Avsaknaden	  av	  en	  
organisation	  som	  kan	  hantera	  samfinansiering	  och	  styrning	  är	  möjlig	  att	  hantera	  genom	  en	  dialog	  
med	  både	  enskilda	  kommuner	  och	  med	  SKL	  om	  lämplig	  organisationsform.	  Det	  enskilt	  största	  
hindret	  för	  utvecklingen	  är	  att	  det	  i	  nuläget	  inte	  finns	  en	  klar	  bild	  av	  hur	  finansieringen	  ska	  se	  ut,	  
framför	  allt	  för	  den	  inledande	  investeringsperioden,	  men	  även	  när	  det	  gäller	  bibliotekens	  förmåga	  
att	  samfinansiera	  en	  förvaltningsorganisation.	  Därför	  kommer	  arbetet	  framöver	  främst	  att	  behöva	  
inriktas	  på	  den	  frågan,	  riktad	  till	  beslutsfattare	  inom	  biblioteks-‐	  och	  kulturorganisationer	  både	  på	  
lokal,	  regional	  och	  nationell	  nivå.	  
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De	  olika	  beståndsdelar	  som	  kan	  ingå	  i	  en	  gemensam	  plattform	  beskrivs	  närmare	  i	  olika	  kapitel	  av	  
den	  här	  rapporten.	  Kort	  kan	  sägas	  att	  det	  som	  användaren	  ser	  i	  form	  av	  en	  webbplats,	  en	  app	  eller	  
en	  digital	  skylt,	  bara	  är	  toppen	  av	  ett	  isberg	  där	  den	  stora	  volymen	  att	  samverka	  kring	  finns	  under	  
ytan.	  Den	  här	  utredningen	  går	  inte	  in	  på	  om	  det	  är	  relevant	  att	  ta	  fram	  en	  gemensam	  webbplats	  för	  
alla	  deltagande	  bibliotek	  eller	  många	  olika	  tjänster	  och	  kanaler.	  Båda	  alternativen	  är	  möjliga	  och	  är	  
främst	  en	  fråga	  om	  kostnader	  i	  förhållande	  till	  vilka	  effekter	  man	  vill	  uppnå.	  Det	  finns	  bibliotek	  som	  
uttrycker	  oro	  för	  att	  en	  gemensam	  plattform	  riskerar	  att	  skapa	  en	  oönskad	  likriktning.	  Faktum	  är	  
att	  de	  flesta	  bibliotekswebbplatser	  idag	  ser	  väldigt	  likartade	  ut	  när	  det	  gäller	  funktioner	  och	  
innehåll.	  Det	  som	  skiljer	  är	  främst	  färgval	  och	  logotyper.	  Om	  arbetet	  med	  en	  lokal	  profil	  är	  en	  viktig	  
fråga	  i	  en	  samverkansorganisation	  så	  kommer	  det	  givetvis	  att	  påverka	  inriktningen	  på	  arbetet	  och	  
de	  lösningsförslag	  som	  tas	  fram.	  Det	  centrala	  bör	  dock	  vara	  att	  i	  första	  hand	  utgå	  från	  användarnas	  
behov,	  och	  inte	  från	  ett	  organisationsperspektiv	  när	  man	  utvecklar	  det	  digitala	  biblioteket.	  Det	  vore	  
därför	  lämpligt	  att	  i	  nästa	  steg	  göra	  en	  målgruppsanalys	  som	  kan	  ge	  vägledning	  i	  hur	  användarnas	  
behov	  av	  lokalt	  innehåll	  och	  lokal	  avsändarinformation	  ser	  ut.	  

3.	  Ett	  användarorienterat	  arbetssätt	  

3.1	  Inledning	  
Digitala	  tjänster	  blir	  bara	  använda	  genom	  att	  vara	  relevanta	  för	  användaren	  i	  de	  situationer	  som	  
användarna	  befinner	  sig	  i	  och	  svara	  mot	  användarnas	  behov.	  Det	  är	  särskilt	  viktigt	  för	  digitala	  
tjänster	  som	  i	  likhet	  med	  biblioteket	  är	  “frivilliga”	  att	  ha	  denna	  utgångspunkt.	  En	  obligatorisk	  e-‐
tjänst,	  som	  en	  blankett	  på	  nätet,	  blir	  använd	  om	  myndigheten	  ser	  till	  att	  göra	  andra	  alternativ	  
svårvalda	  för	  användaren,	  oavsett	  om	  den	  upplevs	  som	  enkel	  och	  lockande	  eller	  inte.	  Men	  för	  
verksamheter	  inom	  informations-‐	  och	  kultursektorn,	  exempelvis	  Sveriges	  Radio	  eller	  SvT,	  finns	  det	  
ingen	  anledning	  att	  erbjuda	  e-‐tjänster	  alls	  om	  de	  inte	  motsvarar	  och	  helst	  överträffar	  användarnas	  
förväntningar	  och	  behov.	  

3.2	  Målgruppsanalys	  och	  effektkartläggning	  	  
Under	  utvecklingen	  av	  Biblioteket.se	  lät	  Stockholms	  stadsbibliotek	  genomföra	  en	  
effektkartläggning	  av	  det	  digitala	  biblioteket.	  Syftet	  med	  metoden	  är	  att	  upptäcka	  vilka	  av	  
användarnas	  centrala	  behov	  som	  en	  tjänst	  måste	  uppfylla	  för	  att	  ge	  den	  effekt	  man	  önskar	  uppnå.	  
Insikten	  bakom	  metoden	  är	  att	  det	  är	  först	  när	  en	  tjänst	  uppfyller	  användarnas	  behov	  som	  den	  blir	  
använd.	  Behoven	  ser	  inte	  alltid	  ut	  som	  organisationen	  föreställer	  sig.	  Utan	  en	  effektkartläggning	  
finns	  det	  stor	  risk	  för	  att	  man	  lägger	  ner	  tid	  och	  pengar	  på	  att	  utveckla	  en	  tjänst	  som	  inte	  blir	  
särskilt	  använd.	  	  
	  
Det	  första	  steget	  i	  en	  effektkartläggning	  är	  att	  formulera	  vilka	  effekter	  man	  vill	  att	  tjänsten	  ska	  
generera,	  eller	  åtminstone	  bidra	  till.	  Ett	  exempel	  kan	  vara	  “ökad	  läsvana	  och	  läskunnighet	  hos	  barn	  
i	  grundskoleåldern”.	  Ju	  mer	  specifika	  och	  mätbara	  mål	  man	  lyckas	  formulera,	  ju	  enklare	  är	  det	  att	  
följa	  upp	  om	  tjänsten	  har	  gett	  den	  önskade	  effekten,	  något	  som	  också	  kräver	  att	  det	  finns	  ett	  
mätvärde	  att	  utgå	  ifrån.	  Även	  om	  man	  inte	  kan	  eller	  önskar	  sätta	  mätbara	  mål	  så	  är	  det	  värt	  att	  ägna	  
tid	  åt	  att	  formulera	  vad	  som	  är	  de	  viktigaste	  effekterna	  man	  vill	  att	  tjänsten	  ska	  uppnå,	  så	  att	  
utvecklingen	  ägnas	  åt	  rätt	  saker.	  
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Nästa	  steg	  är	  att	  göra	  intervjuer	  med	  tjänstens	  tänkta	  målgrupper	  och	  att	  sammanställa	  resultatet	  
från	  intervjuerna	  i	  en	  målgruppsanalys	  som	  ringar	  in	  vilka	  centrala	  användarbehov	  och	  beteenden	  
som	  har	  upptäckts.	  Ofta	  beskrivs	  de	  olika	  behoven	  klustrade	  i	  form	  av	  en	  “användar-‐persona”,	  en	  
fiktiv	  person	  som	  har	  vissa	  egenskaper	  och	  beteenden.	  Det	  blir	  ett	  sätt	  att	  personifiera	  användarnas	  
samlade	  behov	  i	  olika	  användarsituationer.	  Enskilda	  individer	  kan	  bete	  sig	  som	  skilda	  personor	  
beroende	  på	  vilken	  användarsituation	  de	  befinner	  sig	  i.	  Exempel	  från	  effektkartläggningen	  inför	  
den	  aktuella	  versionen	  av	  Biblioteket.se	  är	  personor	  som	  “den	  effektiva”	  och	  “nischläsaren”.	  Den	  
effektiva	  personan	  motsvarar	  alla	  de	  individer	  som	  vid	  ett	  visst	  tillfälle	  bara	  vill	  utföra	  ett	  ärende	  så	  
snabbt	  som	  möjligt.	  Samma	  individer	  kan	  vid	  andra	  tillfällen	  vara	  “nischläsare”	  som	  vill	  ha	  lästips	  
inom	  sin	  nisch	  och	  som	  kan	  behöva	  utmanas	  för	  att	  lockas	  att	  lämna	  sin	  nisch	  ibland.	  
	  
När	  man	  vet	  vilka	  användarnas	  centrala	  behov	  är	  och	  har	  uttryckt	  det	  exempelvis	  genom	  personor	  
kan	  man	  ta	  nästa	  steg	  som	  är	  att	  komma	  fram	  till	  hur	  man	  ska	  uppfylla	  behoven.	  Oftast	  behöver	  
behoven	  prioriteras	  också	  innan	  man	  kan	  börja	  utveckla	  teknik	  och	  innehåll,	  så	  att	  man	  kan	  
använda	  de	  resurser	  man	  har	  så	  bra	  som	  möjligt.	  
	  
Lösningar	  kan	  se	  ut	  på	  olika	  sätt,	  och	  därför	  krävs	  sedan	  ett	  sista	  steg	  som	  är	  användartester.	  När	  
riktiga	  användare	  testar	  det	  som	  utvecklats	  får	  man	  antingen	  ett	  kvitto	  på	  att	  det	  fungerar	  eller	  
insikter	  om	  vad	  man	  behöver	  ändra	  på.	  Det	  är	  ibland	  små	  detaljer	  som	  gör	  stor	  skillnad.	  Ibland	  
behöver	  man	  tvärtom	  göra	  ganska	  stora	  förändringar.	  Poängen	  är	  att	  man	  gör	  dessa	  justeringar	  
innan	  man	  sjösätter	  en	  tjänst	  för	  en	  större	  mängd	  användare.	  	  

3.3	  Metod	  och	  resurser	  krävs	  för	  löpande	  arbete	  
Malmö	  stadsbibliotek	  har	  gjort	  en	  liknande	  effektkartläggning	  som	  SSB	  och	  inom	  det	  nationella	  
projektet	  Öppna	  bibliotek	  som	  Regionbibliotek	  Stockholm	  ansvarade	  för	  har	  en	  målgruppsanalys	  
utförts	  på	  målgruppen	  barn	  och	  deras	  förmedlare.	  Sammantaget	  finns	  alltså	  en	  grund	  för	  en	  
gemensam	  plattform	  att	  bygga	  sin	  utveckling	  på.	  Det	  digitala	  biblioteket	  behöver	  ha	  resurser	  för	  att	  
förvalta,	  vidareutveckla	  och	  dokumentera	  metoder	  för	  ett	  användarorienterat	  arbetssätt	  som	  pågår	  
löpande	  som	  en	  del	  av	  den	  dagliga	  verksamheten.	  Nära	  kontakter	  med	  användarna	  är	  en	  
förutsättning	  för	  att	  kunna	  erbjuda	  anpassade	  och	  relevanta	  digitala	  tjänster.	  Detta	  kräver	  också	  att	  
en	  organisation	  har	  tillgång	  till	  eller	  kan	  köpa	  in	  kompetenser	  som	  intervjuare,	  
användbarhetsexpert,	  interaktionsdesigner,	  webbdesigner,	  utvecklare	  och	  innehållsredaktör.	  
Statistik	  över	  besök,	  e-‐boklån	  och	  annan	  användning	  behöver	  också	  arbetas	  med	  på	  ett	  strategiskt	  
sätt	  som	  en	  del	  av	  att	  förstå	  användarnas	  behov	  och	  kunna	  anpassa	  tjänsterna	  efter	  dem.	  

4.	  Beståndsdelar	  i	  en	  teknisk	  infrastruktur	  

4.1	  Inledning	  
Det	  här	  kapitlet	  innehåller	  en	  översikt	  av	  den	  möjliga	  tekniska	  infrastrukturen	  och	  dess	  ingående	  
systemdelar.	  Det	  är	  inte	  en	  färdig	  kravspecifikation	  för	  ett	  kommande	  system	  utan	  ska	  ses	  som	  en	  
bakgrund	  till	  de	  vägval	  och	  rekommendationer	  som	  lyfts	  fram	  i	  rapportens	  övriga	  delar.	  
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Utredningen	  har	  gjort	  en	  insamling	  av	  material	  som	  kan	  ligga	  till	  grund	  för	  en	  utveckling,	  men	  
materialet	  kommer	  att	  behöva	  kompletteras	  med	  nya	  och	  mer	  detaljerade	  krav.	  

4.2	  Avgränsning	  
Plattformens	  tekniska	  infrastruktur	  består	  i	  första	  hand	  av	  de	  system	  som	  syftar	  till	  att	  leverera	  tjänster	  
och	  gränssnitt	  till	  bibliotekens	  låntagare	  och	  slutanvändare.	  Förutom	  själva	  gränssnitten,	  exempelvis	  en	  
webbsida,	  ingår	  vissa	  underliggande	  lösningar	  som	  behövs	  för	  att	  förse	  gränssnitten	  med	  funktionalitet,	  
som	  sökindex,	  lagring	  av	  gemensamt	  innehåll	  och	  kopplingar	  till	  bibliotekens	  verksamhetssystem,	  liksom	  
centrala	  tjänster	  för	  datadelning	  och	  e-‐medialeverantörer.	  
	  
Den	  avgränsning	  som	  utredningen	  har	  gjort	  är	  att	  bibliotekens	  verksamhetssystem,	  bibliotekssystemen,	  
inte	  är	  en	  del	  av	  den	  gemensamma	  plattformen	  i	  utredningens	  förslag,	  åtminstone	  inte	  inledningsvis.	  
Samverkan	  mellan	  kommuner	  i	  form	  av	  gemensamma	  installationer	  av	  bibliotekssystem	  blir	  allt	  
vanligare	  och	  på	  sikt	  är	  det	  rimligt	  att	  utreda	  möjligheterna	  att	  en	  gemensam	  plattform	  även	  ska	  stödja	  
konsolidering	  av	  bibliotekssystemen	  för	  de	  ingående	  parterna.	  En	  gemensam	  plattform	  för	  digitala	  
användartjänster	  som	  måste	  integrera	  flera	  olika	  bibliotekssystem	  kommer	  att	  bli	  onödigt	  komplex	  och	  
kostnadsdrivande	  på	  längre	  sikt.	  Men	  utredningens	  bedömning	  är	  att	  befintliga	  avtalslängder	  och	  
ställtider	  för	  upphandlingar	  gör	  att	  verksamhetssystemen	  inledningsvis	  inte	  bör	  ingå	  i	  en	  gemensam	  
plattform.	  

4.3	  Beståndsdelar	  

Användargränssnitt	  
Utredningen	  utgår	  i	  första	  hand	  från	  att	  bibliotekets	  digitala	  tjänster	  görs	  tillgängligt	  som	  vanliga	  
webbsidor	  med	  responsiv	  design,	  vilket	  gör	  dem	  användbara	  i	  alla	  olika	  enheter	  och	  
skärmstorlekar	  som	  låntagarna	  använder,	  som	  mobiler	  och	  datorer.	  Men	  ett	  av	  grundkraven	  på	  den	  
tekniska	  lösningen	  är	  samtidigt	  att	  det	  ska	  vara	  enkelt	  att	  koppla	  på	  gränssnitt	  för	  andra	  
användningsområden	  eller	  “kanaler”	  som	  återanvänder	  de	  underliggande	  systemens	  funktionalitet	  
och	  innehåll	  fullt	  ut.	  	  
	  
Malmö	  stadsbibliotek	  har	  tagit	  fram	  ett	  långt	  gånget	  förslag	  på	  utformning	  till	  biblioteks-‐	  eller	  läs-‐
app	  för	  läsplattor	  och	  mobiler	  med	  arbetsnamnet	  Kaliber	  (www.kaliberapp.se).	  Den	  är	  ett	  bra	  
exempel	  på	  ett	  användargränssnitt	  som	  enkelt	  ska	  kunna	  kopplas	  på	  plattformen	  för	  att	  utnyttja	  
dess	  underliggande	  lager.	  I	  Kaliber-‐appens	  tekniska	  förstudie	  beskrivs	  ett	  underliggande	  lager	  som	  
i	  stora	  drag	  motsvaras	  av	  den	  tekniska	  infrastruktur	  som	  den	  här	  utredningen	  föreslår.	  
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Kaliber,	  Malmö	  stadsbiblioteks	  förslag	  till	  biblioteksapp	  
	  
Stockholms	  stadsbibliotek	  har	  under	  2014	  utvecklat	  nya	  gränssnitt	  för	  tjänster	  som	  ska	  användas	  
på	  skärmar	  i	  de	  fysiska	  bibliotekslokalerna.	  Tjänsterna	  innehåller	  dels	  ett	  bläddringsgränssnitt	  med	  
boklistor	  och	  boktips	  för	  touchskärmar	  och	  dels	  informationsflöden	  som	  presenteras	  på	  TV-‐
skärmar	  som	  digital	  skyltning.	  Båda	  dessa	  lösningar	  återanvänder	  allt	  innehåll	  och	  stora	  delar	  av	  
funktionaliteten	  från	  SSB:s	  webbplats	  Biblioteket.se	  och	  dess	  underliggande	  system.	  Samtliga	  
gränssnitt	  administreras	  från	  samma	  webbaserade	  administrationsgränssnitt.	  På	  så	  sätt	  har	  
investeringar	  från	  tidigare	  år	  kunnat	  utnyttjas	  så	  att	  två	  helt	  nya	  digitala	  tjänster	  för	  användning	  
bland	  annat	  i	  bibliotekslokalerna	  har	  utvecklats	  inom	  loppet	  av	  några	  månader.	  
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Bläddringsgränssnitt	  för	  touchskärm	  från	  Stockholms	  stadsbibliotek	  som	  delar	  redaktionellt	  material	  och	  
administrationssystem	  med	  bibliotekets	  webbplats.	  
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Prototyp	  på	  återanvändning	  av	  evenemangsinfo	  från	  Biblioteket.se	  till	  digital	  skylt	  (övre	  bilden),	  och	  samma	  
evenemang	  på	  Biblioteket.se	  (nedre	  bilden).	  
	  
Biblioteket.se	  har	  också	  anpassats	  för	  att	  kunna	  fungera	  som	  “lokal	  OPAC”	  för	  användning	  som	  
sökdatorer	  i	  bibliotekslokalerna.	  Sökurval,	  kalendervisning	  och	  flera	  andra	  delar	  av	  webbplatsen	  
anpassar	  sig	  efter	  vilket	  bibliotek	  den	  används	  på.	  
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Det	  finns	  alltså	  redan	  idag	  exempel	  på	  kommande	  tjänster	  som	  återanvänder	  investerade	  resurser	  i	  
underliggande	  system	  till	  att	  skapa	  nytta	  i	  nya	  sammanhang	  för	  bibliotekets	  användare.	  En	  
gemensam	  plattform	  bör	  också	  erbjuda	  öppna	  och	  tillgängliga	  API:er	  för	  andra	  aktörer	  att	  bygga	  
tjänster	  på.	  API,	  Application	  Programming	  Interface,	  är	  ett	  tekniskt	  gränssnitt	  avsett	  att	  användas	  
av	  IT-‐system.	  Det	  kan	  till	  exempel	  användas	  av	  andra	  webbtjänster	  eller	  appar	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  
information	  från	  plattformen.	  

Integrationslager	  och	  datalager	  
Integration	  av	  olika	  typer	  av	  IT-‐system	  bör	  göras	  via	  en	  så	  kallad	  integrationsplattform,	  en	  central	  
nod	  som	  förmedlar	  information	  mellan	  anslutna	  källor	  och	  konsumenter.	  Integrationslagret	  i	  
plattformen	  ska	  därför	  innehålla	  moduler	  för	  kopplingar	  till	  underliggande	  verksamhetssystem,	  e-‐
mediadistributörers	  och	  metadataleverantörers	  system	  och	  egna	  datalager.	  I	  denna	  del	  av	  
plattformen	  ligger	  också	  nödvändiga	  delar	  för	  plattformens	  sökmotor.	  De	  webbaserade	  
gränssnitten	  kan	  sedan	  kompletteras	  med	  gränssnitt	  för	  andra	  kanaler	  som	  enkelt	  kan	  återanvända	  
all	  funktionalitet	  och	  data.	  
	  
En	  av	  de	  viktigaste	  och	  mest	  komplexa	  integrationerna	  för	  plattformen	  kommer	  att	  vara	  de	  delar	  
som	  avser	  e-‐boksfunktionalitet	  och	  administration	  av	  bibliotekens	  e-‐bokutbud.	  I	  flera	  sammanhang	  
är	  denna	  funktionalitet	  omnämnd	  som	  en	  “e-‐bokshubb”	  (ska	  inte	  förväxlas	  med	  Axiells	  produkt	  
eHub).	  Hur	  mycket	  av	  denna	  funktionalitet	  som	  behöver	  lösas	  i	  den	  gemensamma	  plattformen	  
avgörs	  delvis	  av	  de	  kommande	  årens	  utveckling	  av	  Librissystemen	  och	  nationell	  katalog.	  Någon	  
form	  av	  e-‐bokshubb	  kommer	  att	  krävas	  för	  att	  få	  plattformen	  att	  fungera.	  I	  den	  mån	  nationella	  
system	  från	  Kungliga	  biblioteket	  tillgodoser	  behovet	  ska	  plattformen	  integrera	  mot	  dem,	  och	  
annars	  måste	  behovet	  stödjas	  av	  plattformen.	  SSB:s	  digitala	  bibliotek	  har	  idag	  en	  lösning	  för	  e-‐
boksintegration	  av	  flera	  distributörer.	  Däremot	  saknas	  bra	  funktionalitet	  för	  gemensam	  
administration	  av	  e-‐boksutbud	  från	  flera	  källor	  vilket	  krävs	  vid	  en	  samverkan.	  
	  
Datalagret	  är	  den	  del	  i	  lösningen	  som	  lagrar	  information,	  oftast	  i	  en	  databas,	  och	  som	  
tillhandahåller	  tekniska	  gränssnitt	  för	  att	  komma	  åt	  och	  utföra	  vissa	  bearbetningar	  av	  
informationen.	  I	  en	  gemensam	  plattforms	  kommer	  eventuell	  mellanlagring	  att	  hamna	  i	  datalagret,	  
liksom	  konfigurationsinformation	  och	  redaktionellt	  innehåll.	  Plattformen	  behöver	  innehålla	  ett	  
sammanhållet	  administrations-‐	  och	  publiceringsverktyg	  där	  innehåll	  och	  konfiguration	  för	  alla	  de	  
olika	  gränssnitten	  kan	  hanteras.	  
	  
För	  att	  informationskällor	  med	  olika	  tekniska	  och	  informationsmässiga	  förutsättningar	  ska	  kunna	  
kommunicera	  på	  ett	  enhetligt	  sätt	  så	  behövs	  tekniska	  och	  informatiska	  standarder	  för	  
informationsutbyte.	  Genom	  att	  tillämpa	  fastställda	  standarder	  för	  kommunikation	  och	  för	  
informationsgränssnitt	  så	  skapas	  goda	  förutsättningar	  för	  att	  ansluta	  många	  källor	  och	  många	  
konsumenter	  till	  plattformen.	  

Nationell	  katalog,	  metadata	  och	  externa	  leverantörer	  
Data	  och	  funktionalitet	  från	  den	  nationella	  katalogen	  Libris	  bör	  användas	  i	  största	  möjliga	  mån.	  
Detta	  kan	  dock	  behöva	  kompletteras	  med	  data	  från	  andra	  källor,	  framför	  allt	  om	  det	  gäller	  
licenserad	  data	  eller	  data	  som	  tidigare	  inte	  efterfrågats	  i	  bibliotekssammanhang	  men	  som	  
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användarna	  har	  behov	  av.	  Andra	  källor	  som	  plattformen	  ska	  kunna	  integrera	  är	  främst	  leverantörer	  
av	  digitala	  medier,	  metadata,	  databaser	  och	  andra	  typer	  av	  tjänster	  som	  plattformen	  integrerar	  
mot.	  Det	  kan	  också	  vara	  leverantörer	  av	  funktionalitet	  som	  ligger	  utanför	  själva	  plattformen,	  som	  
en	  tjänst	  för	  adressuppslag	  i	  SPAR-‐registret.	  
 

 
Bilden	  ovan	  visar	  plattformen	  med	  anslutna	  informationskällor	  som	  nyttjas	  både	  av	  plattformens	  
webbapplikation	  och	  av	  de	  bägge	  kanalerna	  Mobilapp	  respektive	  Digital	  skylt.	  
 

4.4	  SSB:s	  nuvarande	  tekniska	  plattform	  som	  grund	  
Digitala	  biblioteket	  på	  SSB	  driftar	  och	  vidareutvecklar	  idag	  en	  arkitektur	  som	  i	  många	  avseenden	  
liknar	  den	  önskade	  tekniska	  infrastrukturen	  för	  en	  gemensam	  plattform.	  Biblioteket.se	  är	  ett	  
användargränssnitt	  i	  form	  av	  en	  webbplats	  byggd	  på	  ett	  integrationslager.	  Det	  finns	  kopplingar	  till	  
underliggande	  verksamhetssystem,	  sökindex	  och	  externa	  leverantörer	  som	  Elib,	  Atingo,	  MTM	  och	  
andra.	  Ända	  sedan	  starten	  har	  avsikten	  med	  nuvarande	  Biblioteket.se	  varit	  att	  kunna	  utveckla	  fler	  
kompletterande	  användargränssnitt	  från	  samma	  grund,	  som	  exempelvis	  digitala	  skyltar	  för	  
biblioteken	  Därför	  skulle	  även	  andra	  kanaler,	  till	  exempel	  en	  e-‐bokläsar-‐app	  som	  Kaliberförslaget	  i	  
princip	  kunna	  kopplas	  till	  SSB:s	  underliggande	  lager	  redan	  idag	  och	  till	  en	  relativt	  låg	  kostnad.	  Det	  
som	  kostar	  mer,	  och	  som	  bör	  kunna	  samfinansieras,	  är	  drift,	  förvaltning	  och	  vidareutveckling	  av	  de	  
underliggande	  systemen.	  
	  
Alla	  delar	  av	  SSB:s	  arkitektur	  är	  baserade	  på	  öppen	  källkod	  och	  går	  att	  dela	  utan	  begränsning	  i	  form	  
av	  licenser	  eller	  avtal.	  Vissa	  delar	  av	  innehållet,	  exempelvis	  katalogposter,	  är	  däremot	  licensskyddat	  
vilket	  innebär	  att	  delning	  skulle	  kräva	  justeringar	  av	  avtal	  eller	  byte	  av	  informationskällor.	  	  
	  
Även	  om	  SSB:s	  tekniska	  plattform	  är	  återanvändningsbar	  så	  har	  den	  varit	  i	  drift	  sedan	  2011	  och	  
inom	  ett	  par	  år	  kommer	  SSB	  behöva	  göra	  betydande	  investeringar	  i	  en	  modernisering	  av	  hela	  
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lösningen.	  Utredningens	  bedömning	  är	  att	  den	  nuvarande	  koden	  i	  sig,	  utan	  uppgradering,	  har	  
relativt	  litet	  värde	  för	  andra	  bibliotek	  att	  få	  ta	  del	  av	  på	  egen	  hand.	  Dels	  skulle	  det	  medföra	  stora	  
kostnader	  att	  återanvända	  och	  anpassa	  den	  och	  dels	  är	  den	  i	  behov	  av	  modernisering.	  Den	  
befintliga	  systemmiljön	  skulle	  också	  behöva	  skalas	  upp	  och	  förstärkas	  eller	  delvis	  bytas	  ut	  för	  att	  
motsvara	  framtida	  behov.	  
	  
Däremot	  finns	  det	  många	  delar	  av	  SSB:s	  befintliga	  tekniska	  miljö	  och	  utvecklingsorganisation	  som	  
bör	  följa	  med	  till	  en	  ny	  plattform	  eller	  användas	  som	  underlag	  vid	  utformandet	  av	  kommande	  
lösningar.	  Det	  gäller	  exempelvis:	  	  
	  

• Arkitekturmodellen,	  anpassad	  för	  skalbarhet	  och	  förstärkt	  driftsäkerhet	  
• Kompetens	  om,	  och	  koncept	  för,	  tjänster,	  gränssnitt,	  funktionalitet	  och	  

underliggande	  systemlösningar	  
• Fullständig	  funktionalitet	  inklusive	  befintlig	  kod	  för	  vissa	  gränssnitt	  och	  

integrationer	  
• Kompetens	  och	  kunskap	  om	  användarna	  som	  bör	  nyttjas	  i	  ett	  bredare	  sammanhang	  
• En	  uppgraderad	  version	  av	  den	  befintliga	  söklösningen	  
• Stora	  delar	  av	  befintligt	  redaktionellt	  data	  och	  användardata	  
• Dokumentation	  kring	  användarmönster	  

4.5	  Krav	  på	  plattformen	  
• En	  gemensam	  plattform	  ska	  tillgodose	  krav	  och	  behov	  från	  samtliga	  intressenter	  som	  har	  

identifierats.	  Underlaget	  för	  utformning	  av	  den	  tekniska	  arkitekturen	  är:	  
• Målbilden	  för	  plattformen	  
• Informationsbehov	  (beskrivs	  i	  kapitel	  5.	  Innehåll	  i	  en	  gemensam	  plattform)	  
• Funktionella	  och	  ickefunktionella	  krav	  
• Användarnas	  och	  verksamheternas	  behov	  
• Yttre	  krav	  (lagkrav	  eller	  andra	  nationella	  krav)	  
• Arkitekturprinciper	  

Plattformens	  erbjudande	  
En	  gemensam	  plattform	  skulle	  kunna	  erbjuda:	  

• Tillgång	  till	  information	  från	  anslutna	  informationskällor	  
• Ett	  anpassningsbart,	  webbaserat,	  låntagargränssnitt	  
• En	  anpassningsbar	  webbmodul	  med	  låntagarfunktion	  som	  kan	  bäddas	  in	  i	  en	  extern	  

webbplats	  
• En	  sökfunktion	  som	  används	  av	  låntagargränssnitt	  
• Tekniska	  gränssnitt,	  API:er,	  för	  sökning	  och	  hämtning	  av	  information	  från	  anslutna	  

informationskällor.	  Dessa	  kan	  användas	  av	  andra	  IT-‐system	  som	  använder	  plattformen	  som	  
en	  informationskälla	  

• En	  funktion	  för	  att	  publicera	  redaktionellt	  innehåll,	  både	  gemensamt	  och	  lokalt	  
• Drift,	  förvaltning	  och	  support	  av	  plattformen	  med	  tillräckligt	  höga	  servicenivåer	  
• Övervakning	  av	  plattformen	  och	  anslutna	  informationskällor	  
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• Process,	  dokumentation,	  användarstöd	  och	  rutiner	  för	  hur	  man	  ansluter	  till	  plattformen	  

Arkitekturprinciper	  
• Plattformen	  ska	  utformas	  i	  enlighet	  med	  de	  arkitekturprinciper	  definieras	  som	  väsentliga	  

inför	  en	  utvecklingsfas.	  Nedan	  nämns	  förslag	  på	  några	  områden	  som	  bör	  regleras	  
arkitekturprinciper.	  

• Informationssäkerhet	  (exempelvis	  skydd	  mot	  förvanskning	  av	  information)	  
• Skalbarhet	  (plattformens	  förberedelser	  för	  ökad	  belastning)	  
• Lös	  koppling	  (tekniska	  gränssnitt	  som	  döljer	  bakomliggande	  teknik)	  
• Informationsutbyte	  (att	  använda	  överenskomna	  standarder)	  
• Öppenhet	  (att	  i	  första	  hand	  välja	  öppen	  källkod-‐komponenter)	  

	  
Kravställning	  
Krav	  indelas	  oftast	  i	  funktionella	  respektive	  ickefunktionella	  krav.	  Funktionella	  krav	  beskriver	  vad	  
som	  ska	  kunna	  göras	  i	  en	  tjänst,	  exempelvis	  att	  det	  ska	  gå	  att	  söka	  fram	  medier	  i	  en	  sökfunktion.	  
Icke-‐funktionella	  krav	  beskriver	  hur	  funktioner	  ska	  tillgodoses,	  exempelvis	  att	  webbgränssnittet	  
ska	  ha	  99,98%	  tillgänglighet.	  Utöver	  dessa	  två	  grupper	  kan	  det	  förekomma	  yttre	  krav,	  till	  exempel	  
lagkrav,	  och	  slutligen	  specifika	  krav	  från	  berörda	  intressenter.	  Det	  är	  viktigt	  att	  fånga	  upp	  och	  
tillgodose	  så	  många	  krav	  som	  möjligt	  för	  att	  plattformen	  ska	  upplevas	  som	  välfungerande.	  
	  
Utredningen	  har	  inte	  fokuserat	  på	  att	  göra	  ett	  komplett	  kravinsamlingsarbete,	  men	  behov	  och	  krav	  
från	  vissa	  av	  plattformens	  intressenter	  har	  fångats	  upp	  under	  intervjuer	  som	  har	  genomförts.	  
Nedan	  redovisas	  ett	  urval	  av	  dessa.	  

Ickefunktionella	  krav	  

I	  denna	  kategori	  ryms	  bland	  annat	  krav	  inom	  områdena	  tillgänglighet,	  svarstid	  och	  säkerhet.	  Under	  
utredningen	  har	  det	  framkommit	  att	  åtminstone	  följande	  ickefunktionella	  krav	  är	  viktiga:	  
	  

• Hög	  tillgänglighet,	  hög	  kapacitet,	  korta	  svarstider	  (gäller	  plattformen	  som	  helhet,	  
inklusive	  anslutna	  informationskällor)	  

• Tilltalande	  webbgränssnitt	  (svårt	  att	  mäta	  men	  betydelsefullt)	  
• Etablerade	  standarder	  för	  informationsutbyte	  
• Stöd	  för	  flera	  språk,	  både	  vid	  sökning	  och	  vid	  presentation	  i	  webbgränssnitt	  
• Bra	  sökoptimering	  
• En	  plattform	  som	  är	  förberedd	  för	  förändring,	  bland	  annat	  utökning	  av	  fler	  

informationsmängder	  och	  fler	  funktioner	  
• Stabil	  driftsarkitektur	  
• Responsiva	  webbgränssnitt	  som	  fungerar	  på	  enheter	  av	  olika	  storlek.	  	  

Funktionella	  krav/behov	  

Detta	  är	  ett	  urval	  av	  de	  funktionella	  krav	  som	  har	  framkommit	  under	  intervjuerna:	  
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• En	  gemensam	  plattform	  ska	  minst	  kunna	  erbjuda	  funktionalitet	  som	  idag	  redan	  finns	  i	  

lokala	  bibliotekswebbplatser	  
• Nuvarande	  bibliotekssystem	  ska	  kunna	  anslutas	  till	  plattformen	  för	  att	  kunna	  fortsätta	  

användas	  
• Plattformen	  ska	  erbjuda	  helt	  integrerad	  funktionalitet	  för	  e-‐boklån	  
• Det	  bör	  erbjudas	  redaktionellt	  innehåll	  och	  funktioner	  som	  skapar	  mervärde,	  som	  tipslistor,	  

rekommendationer	  som	  baseras	  på	  statistik,	  med	  mera	  
• Plattformen	  ska	  kunna	  erbjuda	  färdiga	  webbgränssnitt	  för	  lokala	  bibliotek	  som	  i	  någon	  mån	  

är	  anpassningsbara	  för	  lokala	  utbud	  och	  lokal	  information.	  
• Det	  lokala	  beståndet	  bör	  kunna	  visas	  upp,	  vilket	  ställer	  krav	  på	  lättanvända	  sätt	  att	  

administrera	  ett	  lokalt	  bestånd	  
• Sökning	  är	  en	  central	  del	  i	  plattformen	  som	  bör	  tillgodoses	  i	  form	  av	  en	  bra	  inbyggd	  

sökfunktion,	  men	  också	  genom	  att	  plattformens	  webbgränssnitt	  kan	  sökoptimeras	  för	  att	  få	  
en	  bra	  ranking	  i	  externa	  sökmotorer.	  

• Plattformen	  bör	  innehålla	  redaktörsgränssnitt	  som	  kan	  användas	  för	  att	  producera	  och	  
publicera	  redaktionellt	  innehåll,	  både	  gemensamt	  och	  lokalt	  

• Provläsning	  bör	  erbjudas	  
• Det	  bör	  finnas	  stöd	  för	  flera	  medietyper,	  bland	  annat	  strömmande	  ljudböcker	  
• Plattformen	  bär	  helst	  tillhandahålla	  en	  läsarapp	  som	  en	  del	  av	  tjänsteutbudet	  
• Plattformen	  bär	  kunna	  erbjuda	  eller	  stödja	  en	  skyltningstjänst	  för	  bibliotekslokaler	  
• Statistik	  från	  plattformen	  och	  dess	  användning	  bör	  kunna	  tas	  ut	  för	  att	  kunna	  få	  fram	  

underlag	  för	  beslut	  kring	  verksamhetsutveckling	  och	  sökoptimering	   	  
• Information	  om	  rättighetsfrågor	  bör	  tillhandahållas	  
• Det	  bör	  finnas	  öppna	  tekniska	  gränssnitt,	  API:er,	  som	  kan	  användas	  av	  konsumenter	  som	  

vill	  hämta	  information	  från	  plattformen	  

4.6	  Alternativa	  sätt	  att	  använda	  plattformen	  
	  
För	  de	  konsumenter	  som	  vill	  använda	  ett	  färdigt	  webbgränssnitt	  för	  att	  söka	  och	  låna	  böcker	  så	  ska	  
plattformen	  kunna	  erbjuda	  det.	  Gränssnittet,	  till	  exempel	  en	  webbplats	  eller	  en	  app,	  bör	  vara	  
anpassningsbart	  till	  lokala	  behov,	  som	  exempelvis	  e-‐boksutbud	  och	  regionala	  texter.	  	  
	  
Det	  skulle	  också	  kunna	  vara	  möjligt	  för	  externa	  webbplatser	  att	  bädda	  in	  en	  e-‐boksmodul	  i	  sin	  
befintliga	  lösning.	  Det	  innebär	  att	  man	  enbart	  placerar	  ett	  webbobjekt,	  till	  exempel	  en	  e-‐boksmodul,	  
på	  en	  viss	  del	  av	  sin	  egen	  webbplats	  som	  i	  övrigt	  är	  oförändrad.	  	  
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Bilden	  ovan	  visar	  hur	  flera	  lösningsalternativ	  kan	  samsas	  i	  samma	  plattform.	  Alternativen	  avser	  dels	  olika	  
möjligheter	  för	  deltagande	  bibliotek	  att	  använda	  plattformen	  och	  dels	  olika	  möjligheter	  att	  ansluta	  och	  
tillgängliggöra	  informationskällor.	  
	  
Ytterligare	  ett	  sätt	  att	  använda	  plattformen	  kan	  vara	  att	  använda	  plattformens	  tekniska	  gränssnitt,	  
API:t,	  för	  att	  göra	  sökningar	  och	  hämta	  data	  från	  plattformens	  informationskällor.	  Det	  kan	  vara	  av	  
intresse	  för	  den	  som	  vill	  utveckla	  egna	  e-‐boksgränssnitt,	  exempelvis	  apputvecklare.	  Plattformen	  ska	  
stödja	  vanliga	  standarder	  för	  integration	  mellan	  IT-‐system	  så	  att	  en	  anslutning	  av	  
informationskällor	  till	  plattformen	  blir	  relativt	  okomplicerad.	  
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5.	  Innehåll	  i	  en	  gemensam	  plattform	  

5.1	  Inledning	  

Innehållet	  i	  digitala	  bibliotekstjänster	  kan	  ses	  som	  en	  kombination	  av	  det	  fysiska	  bibliotekets	  
utformning,	  själva	  rummet	  med	  hyllor,	  skyltar	  och	  möbler,	  och	  det	  bemötande	  som	  användaren	  får	  
både	  av	  personal	  och	  av	  funktioner	  som	  återlämnings-‐	  och	  låneteknik.	  	  
	  
Innehållet	  skapar,	  tillsammans	  med	  teknisk	  funktionalitet	  och	  design,	  känslan	  av	  vad	  det	  digitala	  
biblioteket	  är	  och	  vad	  man	  kan	  göra	  där.	  Digitala	  bibliotek	  kan,	  precis	  som	  fysiska,	  utformas	  olika	  
och	  nischas	  för	  speciella	  målgrupper,	  till	  exempel	  barn	  eller	  tidskriftsläsare.	  Men	  det	  finns	  en	  bas	  
som	  krävs	  för	  alla	  användare,	  och	  i	  det	  här	  kapitlet	  beskrivs	  det	  som	  i	  dagsläget	  kan	  ses	  som	  ett	  
basläge.	  
	  
Innehåll	  och	  teknik	  är	  två	  delar	  av	  samma	  helhet	  som	  måste	  utvecklas	  gemensamt	  för	  att	  uppnå	  en	  
god	  användarupplevelse.	  Det	  är	  därför	  inte	  relevant	  för	  det	  digitala	  biblioteket	  att	  enbart	  
samfinansiera	  en	  teknisk	  infrastruktur.	  Samverkan	  och	  gemensam	  styrning	  av	  innehåll	  behövs	  
också	  för	  att	  skapa	  en	  bra	  användarupplevelse.	  Det	  finns	  däremot	  möjligheter	  att	  arbeta	  helt	  lokalt	  i	  
de	  delar	  av	  en	  plattform	  som	  behöver	  ha	  en	  tydlig	  lokal	  profil,	  samtidigt	  som	  man	  arbetar	  mer	  
samlat	  med	  det	  gemensamma	  innehållet.	  
	  
Som	  en	  del	  av	  det	  här	  projektet	  har	  SSB	  genomfört	  fokusgrupper	  under	  våren	  2014	  och	  även	  
undersökt	  hur	  utlån	  av	  vissa	  titlar	  påverkas	  av	  var	  de	  visas	  upp	  på	  Biblioteket.se.	  Fokusgrupperna	  
efterfrågar	  ett	  tydligare	  urval	  av	  medier	  i	  de	  digitala	  kanalerna,	  med	  betoning	  på	  sådant	  som	  inte	  är	  
helt	  nytt	  eller	  som	  ligger	  på	  topplistorna.	  Undersökningen	  av	  titlar	  och	  utlån	  är	  i	  litet	  format	  men	  
visar	  att	  framför	  allt	  äldre	  titlar	  får	  en	  tydlig	  ökning	  av	  antalet	  lån	  om	  de	  lyfts	  fram	  som	  del	  av	  ett	  
kvalificerat	  utbud	  och	  placeras	  strategiskt.	  Denna	  användarkunskap	  är	  något	  som	  det	  digitala	  
biblioteket	  borde	  kunna	  fördjupa	  och	  utnyttja	  bättre.	  

5.2	  Användarnas	  informationsbehov	  
	  
De	  effektkartläggningar	  som	  gjorts	  tidigare	  av	  bland	  andra	  SSB	  och	  Malmö	  stadsbibliotek	  visar	  att	  
digitala	  biblioteksanvändare	  har	  behov	  av	  information	  på	  tre	  olika	  nivåer;	  gemensam,	  lokal	  och	  
personlig	  nivå.	  Genom	  att	  analysera	  vilka	  användarbehov	  som	  bäst	  uppfylls	  på	  vilken	  nivå	  kan	  
resurser	  användas	  mer	  effektivt	  än	  idag.	  
	  
På	  den	  generella	  nivån	  besvaras	  många	  grundläggande	  frågor	  om	  medier	  som	  ”vilka	  böcker	  finns	  av	  
författaren	  X”	  och	  ”finns	  det	  något	  intressant	  att	  läsa	  inom	  området	  Y”.	  Listor	  med	  lästips	  och	  
metadata	  är	  exempel	  på	  information	  av	  generell	  karaktär,	  som	  inte	  kräver	  lokal	  anpassning	  för	  att	  
fungera	  bra	  för	  användaren.	  	  På	  den	  lokala	  nivån	  besvaras	  frågor	  som	  ”finns	  boken	  inne	  på	  bibliotek	  
X”	  eller	  ”vad	  händer	  på	  bibliotek	  Y”.	  Här	  kan	  också	  finnas	  lokala	  boktips	  eller	  en	  profilering	  av	  det	  
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lokala	  bibliotekets	  personal	  och	  verksamhet.	  Slutligen	  finns	  den	  personliga	  nivån	  där	  användaren	  
loggar	  in	  och	  hanterar	  sina	  egna	  lån,	  reservationer	  och	  andra	  tjänster	  som	  biblioteket	  erbjuder.	  Den	  
personliga	  nivån	  besvarar	  frågor	  som	  ”vilka	  medier	  har	  jag	  lånat”	  och	  ”kan	  jag	  låna	  om	  boken”.	  Den	  
personliga	  nivå	  kan	  också	  omfatta	  användargenererad	  information	  som	  användarnas	  egna	  betyg,	  
listor,	  omdömen	  och	  kommentarer	  av	  olika	  slag.	  	  
	  
Det	  som	  effektkartläggningar	  och	  tidigare	  förstudier	  har	  visat	  är	  att	  det	  finns	  stora	  kvalitetsbrister	  i	  
den	  information	  som	  användarna	  efterfrågar	  och	  som	  biblioteken	  idag	  visar	  upp	  i	  sina	  digitala	  
kanaler.	  Bristerna	  gäller	  både	  generell	  information	  som	  köps	  in	  av	  externa	  leverantörer,	  exempelvis	  
katalogposter,	  och	  lokal	  information	  som	  tas	  fram	  av	  biblioteken	  själva.	  Bristerna	  blir	  särskilt	  
tydliga	  i	  förhållande	  till	  barnmålgrupper	  eller	  vuxna	  som	  vill	  ha	  hjälp	  att	  hitta	  läsning	  för	  barn.	  

5.3	  Grundläggande	  informationsmängder	  
En	  grov	  uppdelning	  av	  det	  innehåll	  som	  behövs	  för	  de	  mest	  grundläggande	  tjänsterna	  i	  det	  digitala	  
biblioteket	  så	  kan	  se	  ut	  ungefär	  så	  här:	  
	  

• Sökinformation	  -‐	  exempelvis	  stavningskorrigering	  och	  sökförslag.	  
• Ledtexter	  -‐	  all	  information	  som	  vägleder	  användaren	  vid	  navigering	  och	  utforskande,	  

exempelvis	  ord	  som	  “sök”,	  “låna”,	  “ladda	  ner”	  eller	  “logga	  in”.	  
• E-‐medier	  i	  olika	  format	  -‐	  exempelvis	  epubfiler,	  talboksfiler	  eller	  strömmande	  

ljudböcker.	  I	  och	  med	  att	  användaren	  kan	  komma	  direkt	  till	  själva	  medieupplevelsen	  
blir	  de	  en	  del	  av	  innehållet,	  åtminstone	  tills	  dess	  att	  användaren	  flyttar	  över	  till	  en	  
annan	  kanal,	  till	  exempel	  laddar	  ner	  en	  fil	  på	  sin	  dator	  eller	  öppnar	  den	  i	  en	  extern	  e-‐
boksläsare.	  

• Medieinformation	  -‐	  metadata	  om	  medierna,	  som	  omslagsbild,	  titel,	  beskrivningstext,	  
och	  information	  om	  del	  av	  serie	  eller	  originalspråk.	  

• Beståndsinformation	  -‐	  uppgifter	  om	  vilka	  och	  hur	  många	  exemplar	  av	  en	  bok	  som	  finns	  
på	  vilka	  bibliotek	  i	  ett	  visst	  ögonblick.	  

• Biblioteksinformation	  -‐	  fakta	  om	  ett	  specifikt	  bibliotek	  som	  adress,	  öppettider,	  
programverksamhet,	  personal.	  

• Användarinformation	  -‐	  uppgifter	  om	  mina	  lån	  och	  reservationer,	  min	  pinkod	  och	  
liknande	  personlig	  information	  som	  nås	  via	  inloggning.	  

• Redaktionellt	  innehåll	  -‐	  kan	  vara	  exempelvis	  boktips,	  evenemangspresentation,	  
information	  om	  låneregler,	  information	  om	  kampanjer	  med	  mera.	  I	  olika	  format	  som	  
text,	  ljud	  och	  bild.	  

 
Till	  detta	  kan	  man	  lägga	  annat	  som	  exempelvis	  användargenererat	  innehåll	  där	  användarna	  själva	  
sätter	  betyg,	  skriver	  omdömen	  eller	  på	  annat	  sätt	  interagerar	  och	  delar	  innehåll	  med	  andra.	  Nytt	  
innehåll	  kan	  hela	  tiden	  tillkomma,	  beroende	  på	  bibliotekets	  uppdrag,	  teknisk	  utveckling	  och	  annat.	  
Listan	  ovan	  är	  tänkt	  att	  beskriva	  basinnehållet	  i	  dagsläget.	  
	  
Informationskällorna som innehållet hämtas ifrån är många olika och kan variera över tid. Det 
ställer tekniska krav på en gemensam plattform och även krav på kvalitetsrutiner för 
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innehållsproducenter. Det digitala biblioteket behöver ha kontroll över sitt innehåll om det ska 
kunna anpassa sina tjänster efter användarnas behov över tid. I dagsläget saknas ofta den 
kontrollen. 

 
Verksamhetsnära	  innehåll	  
Sök-‐	  och	  ledtexter,	  biblioteksinformation	  och	  redaktionellt	  innehåll	  är	  troligen	  mest	  effektivt	  att	  
producera	  nära	  verksamheten.	  Biblioteksredaktörer	  kan	  ta	  fram	  och	  uppdatera	  lokalt	  innehåll	  om	  
bibliotek	  medan	  webbredaktörer	  kan	  ansvara	  för	  gemensamt	  redaktionellt	  innehåll	  som	  boktips	  
och	  informationstexter.	  Ett	  gemensamt	  publiceringsverktyg	  med	  möjlighet	  att	  sätta	  olika	  
behörigheter	  är	  ett	  grundbehov	  som	  den	  tekniska	  plattformen	  behöver	  stödja.	  

E-‐medier	  och	  metadata	  
E-‐mediefiler	  och	  det	  beskrivande	  metadatat	  kommer	  i	  grunden	  från	  förlagen,	  men	  passerar	  ofta	  
andra	  källor	  innan	  de	  går	  vidare	  till	  biblioteken.	  Det	  kan	  till	  exempel	  vara	  e-‐mediedistributörer	  och	  
kataloger	  med	  bibliografisk	  information	  som	  Libris	  eller	  BTJ.	  En	  gemensam	  plattform	  behöver	  ta	  
höjd	  för	  både	  nuvarande	  och	  kommande	  medietyper	  och	  källor	  i	  så	  hög	  grad	  som	  möjligt.	  Det	  
digitala	  biblioteket	  behöver	  också	  kunna	  ställa	  tydliga	  krav	  på	  sina	  innehållsleverantörer	  när	  det	  
gäller	  kvalitet	  och	  format	  på	  informationen.	  Detta	  gäller	  oavsett	  om	  leverantören	  finns	  inom	  eller	  
utanför	  organisationen.	  
	  
Ett	  stort	  problem	  för	  det	  digitala	  biblioteket	  i	  dagsläget	  är	  att	  det	  finns	  kvalitetsbrister	  i	  källorna.	  
Kravställningen	  på	  leverantörerna	  har	  inte	  utgått	  från	  biblioteksbesökarnas	  behov	  vilket	  gör	  att	  
den	  information	  som	  användare	  efterfrågar	  i	  digitala	  kanaler	  ofta	  saknas	  eller	  är	  av	  dålig	  kvalitet.	  
Det	  gäller	  exempelvis	  omslagsbilder	  på	  medier	  äldre	  än	  från	  2000-‐talet,	  beskrivningstexter	  riktade	  
till	  barn,	  information	  om	  vilken	  del	  av	  en	  serie	  en	  bok	  är	  och	  ämnesord	  eller	  taggar	  inom	  området	  
skönlitteratur.	  Ett	  digitalt	  bibliotek	  som	  försöker	  utveckla	  funktionalitet	  och	  design	  för	  att	  visa	  upp	  
automatiserade	  flöden	  som	  bygger	  på	  denna	  medieinformation	  får	  ofta	  problem	  med	  ett	  
missvisande	  eller	  svårbegripligt	  innehåll.	  
	  
Ett	  annat	  problem	  när	  det	  gäller	  innehåll	  och	  kvalitet	  är	  avtalsförhållandet	  mellan	  förlag	  och	  
bibliotek	  när	  det	  gäller	  tillgången	  till	  e-‐medier.	  Den	  här	  utredningen	  hanterar	  inte	  avtalsfrågan,	  
men	  en	  viktig	  insikt	  är	  att	  tillgången	  till	  själva	  e-‐medierna	  är	  en	  av	  de	  största	  poängerna	  med	  
bibliotekens	  digitala	  tjänster.	  

Beståndsinformation	  och	  användarinformation	  	  
Beståndsinformation	  och	  användarinformation	  hämtas	  från	  bibliotekssystemet.	  På	  den	  svenska	  
marknaden	  finns	  ett	  par	  större	  leverantörer	  av	  bibliotekssystem	  och	  ett	  par	  mindre.	  En	  gemensam	  
teknisk	  plattform	  behöver	  inledningsvis	  förmodligen	  kunna	  hämta	  och	  integrera	  information	  från	  
flera	  av	  dessa	  för	  att	  kunna	  skapa	  en	  samverkan	  mellan	  några	  olika	  kommuner.	  På	  lång	  sikt	  kan	  det	  
bli	  aktuellt	  för	  en	  teknisk	  plattform	  att	  omfatta	  ett	  gemensamt	  bibliotekssystem.	  På	  grund	  av	  
upphandlings-‐	  och	  avtalstider	  är	  det	  inte	  något	  som	  bedöms	  vara	  aktuellt	  i	  ett	  första	  steg	  av	  
samverkan	  kring	  en	  gemensam	  plattform.	  



 24 

Viktigt	  att	  arbeta	  samlat	  med	  innehållet	  
Eftersom	  innehållet	  är	  en	  stor	  del	  av	  den	  totala	  användarupplevelsen,	  i	  samspel	  med	  funktionalitet	  
och	  interaktionsdesign,	  så	  behöver	  det	  digitala	  biblioteket	  ha	  en	  samlad	  innehållsredaktion	  som	  tar	  
ett	  helhetsansvar.	  Ett	  par	  personer	  behöver	  arbeta	  med	  att	  kravställa,	  köpa	  in,	  producera	  och	  
publicera	  innehåll	  inom	  alla	  de	  områden	  som	  har	  beskrivits	  här	  ovan.	  Utöver	  en	  central	  redaktion	  
behövs	  lokala	  nätverk	  som	  också	  arbetar	  med	  innehållet	  och	  som	  kan	  få	  stöd	  och	  samordning	  av	  
den	  centrala	  redaktionen.	  En	  central	  redaktion	  kan	  samutnyttjas	  även	  för	  delar	  som	  rör	  
målgruppen	  barn,	  men	  där	  behövs	  även	  några	  speciellt	  dedikerade	  resurser	  och	  kompetenser.	  På	  
samma	  sätt	  kan	  en	  central	  redaktion	  med	  förstärkning	  utveckla	  innehåll	  på	  exempelvis	  andra	  språk	  
än	  svenska	  eller	  anpassat	  efter	  användare	  med	  funktionsnedsättningar.	  
 

6.	  Stockholms	  stadsbiblioteks	  digitala	  bibliotek	  

6.1	  Inledning	  
Stockholms	  stadsbiblioteks	  digitala	  bibliotek	  är	  en	  möjlig	  utgångspunkt	  för	  en	  vidgad	  nationell	  
samverkan	  kring	  digitala	  bibliotekstjänster.	  SSB	  har	  också	  flera	  gånger	  fått	  förfrågningar	  från	  andra	  
bibliotek	  i	  landet	  om	  möjligheten	  att	  “dela	  med	  sig”	  av	  sina	  erfarenheter	  och	  sin	  utveckling.	  I	  det	  
här	  kapitlet	  redovisas	  huvudlinjerna	  i	  den	  utveckling	  av	  det	  digitala	  biblioteket	  som	  bedrivits	  på	  
SSB	  under	  de	  senaste	  åren	  och	  insikter	  som	  är	  relevanta	  för	  en	  nationell	  samverkan.	  
	  
Utvecklingen	  inom	  SSB	  har	  hela	  tiden	  varit	  förenad	  med	  en	  strävan	  att	  möjliggöra	  samarbete	  med	  
andra	  bibliotek.	  Många	  strategiska	  vägval	  och	  prioriteringar	  har	  gjorts	  med	  utgångspunkt	  i	  
samverkansmöjligheter.	  Arbetet	  har	  lett	  till	  nationella	  samverkansprojekt	  och	  tjänster	  men	  
problem	  har	  alltid	  uppstått	  inför	  en	  förvaltningsfas.	  Det	  har	  saknats	  ett	  tydligt	  huvudmannaskap	  
och	  finansieringsformer	  för	  delade	  system	  och	  tjänster,	  som	  i	  sin	  tur	  omöjliggjort	  långsiktiga	  
gemensamma	  åtaganden	  och	  investeringar.	  

6.2	  Framväxten	  av	  SSB:s	  digitala	  bibliotek	  
Uppbyggnaden	  av	  det	  digitala	  biblioteket	  har	  pågått	  gradvis	  sedan	  mitten	  av	  2000-‐talet	  och	  tog	  fart	  
ordentligt	  runt	  2009.	  

Biblioteket.se	  
Under	  åren	  2005-‐2007	  utvecklades	  den	  första	  versionen	  av	  bibliotekswebbplatsen	  Biblioteket.se.	  
Vid	  den	  tidpunkten	  innehöll	  bibliotekswebbplatser	  oftast	  bara	  allmän	  information	  om	  
verksamheten.	  För	  att	  söka	  bland	  medier	  fick	  användaren	  skickas	  vidare	  till	  en	  katalogsöksida	  och	  
det	  fanns	  inte	  möjlighet	  att	  hantera	  sina	  lån	  på	  webben.	  Huvudfokus	  under	  den	  första	  
utvecklingsperioden	  låg	  därför	  på	  att	  integrera	  katalogsökning	  och	  administration	  av	  användarens	  
transaktioner	  in	  i	  den	  vanliga	  webbplatsen.	  	  
	  
I	  arbetet	  deltog	  leverantörerna	  Teknikhuset	  som	  utvecklade	  webbplatsen	  och	  Axiell	  som	  
utvecklade	  en	  första	  version	  av	  api:er	  från	  bibliotekssystemet	  Book-‐It	  för	  att	  möjliggöra	  
integrationen.	  Dessa	  leverantörers	  senare	  bibliotekswebbprodukter;	  CS	  Library	  och	  Axiell	  Arena	  
var	  då	  till	  stora	  delar	  resultatet	  av	  kravställningen	  och	  utvecklingen	  av	  Biblioteket.se.	  
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Den	  första	  versionen	  av	  Biblioteket.se	  var	  på	  många	  sätt	  ett	  läroprojekt	  för	  leverantörerna	  och	  
drogs	  med	  flera	  “barnsjukdomar”.	  För	  SSB	  stod	  det	  efter	  ett	  par	  år	  klart	  att	  man	  behövde	  förnya	  och	  
förbättra	  sin	  bibliotekswebb.	  En	  förstudie	  om	  framför	  allt	  kraven	  inom	  katalogsökning	  
genomfördes.	  Det	  var	  tydligt	  att	  de	  produkter	  som	  fanns	  på	  marknaden	  inte	  skulle	  motsvara	  
användarnas	  behov,	  delvis	  beroende	  på	  en	  svag	  konkurrenssituation	  och	  en	  svag	  kravställning	  från	  
biblioteken.	  De	  största	  problemen	  handlade	  om	  bristande	  sökfunktionalitet,	  tvånget	  att	  skicka	  
låntagare	  av	  e-‐böcker	  bort	  från	  biblioteket	  och	  svårigheter	  att	  kunna	  arbeta	  flexibelt	  med	  nära	  
kontakt	  med	  användare.	  

Projektet	  “Digitala	  biblioteket”	  2010-‐2012	  
Under	  2009	  fick	  SSB	  i	  uppdrag	  av	  Stockholms	  stad	  att	  göra	  en	  plan	  för	  investeringar	  i	  
biblioteksstrukturen	  under	  en	  kommande	  3-‐årsperiod,	  I	  första	  hand	  rörde	  planen	  ombyggnationer	  
av	  bibliotek,	  men	  medel	  avsattes	  också	  för	  investeringar	  i	  digitala	  tjänster.	  SSB	  kunde	  då	  finansiera	  
ett	  treårigt	  utvecklingsprojekt	  med	  fokus	  på	  att	  bygga	  upp	  en	  ny	  grund	  för	  sina	  digitala	  tjänster.	  En	  
viktig	  beståndsdel	  är	  också	  att	  det	  under	  hela	  tiden	  har	  funnits	  ett	  starkt	  politiskt	  engagemang	  och	  
en	  viljeriktning	  när	  det	  gäller	  att	  bygga	  upp	  ett	  modernt	  digitalt	  bibliotek.	  
	  
Utvecklingen	  av	  det	  digitala	  biblioteket	  delades	  upp	  i	  sju	  huvudområden	  som	  sågs	  som	  strategiskt	  
viktiga.	  Områdena	  var:	  

1. E-‐medier	  -‐	  utbud	  och	  hantering	  
2. En	  ny	  teknisk	  plattform	  för	  det	  digitala	  biblioteket	  
3. Innehåll	  i	  det	  digitala	  biblioteket	  
4. Digitala	  tjänster	  och	  medier	  i	  det	  fysiska	  biblioteket	  
5. Det	  mobila	  biblioteket	  
6. Sökning	  
7. Statistik	  och	  nyckeltal	  

	  
Arbetet	  ledde	  till	  en	  omfattande	  kartläggning	  av	  användarnas	  behov,	  utveckling	  av	  ett	  eget	  
sökindex	  utanför	  bibliotekssystemet,	  en	  ny	  bibliotekswebbplats,	  en	  mobilwebbplats,	  digitalisering	  
av	  e-‐böcker,	  nedladdningsbara	  talböcker	  direkt	  via	  biblioteket	  och	  samarbeten	  med	  nya	  e-‐
mediedistributörer	  och	  förlag	  för	  att	  åstadkomma	  ökat	  utbud	  av	  e-‐böcker	  för	  användarna	  och	  
bättre	  affärsmodeller	  för	  biblioteket.	  

Digitala	  tjänster	  i	  biblioteksrummet	  2014	  
I	  augusti	  2014	  öppnar	  ett	  nytt	  stort	  stadsdelsbibliotek	  i	  stadsdelen	  Kista	  i	  norra	  Stockholm.	  Digitala	  
biblioteket	  utvecklar	  inom	  ramen	  för	  detta	  projekt	  nya	  tjänster	  för	  digital	  skyltning	  och	  interaktiva	  
gränssnitt	  för	  touchskärmar.	  Kista	  bibliotek	  kommer	  att	  vara	  en	  första	  användare	  av	  de	  nya	  
tjänsterna,	  som	  är	  helt	  baserade	  på	  återanvändning	  av	  arkitektur	  och	  innehåll	  från	  det	  befintliga	  
digitala	  biblioteket.	  Tjänsterna	  kan	  ses	  som	  exempel	  på	  hur	  en	  gemensam	  teknisk	  plattform	  kan	  
generera	  nya	  tjänster	  och	  kanaler	  när	  verksamheten	  utvecklas.	  
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Samverkansprojekt	  2007-‐2014	  
Parallellt	  med	  den	  egna	  utvecklingen	  har	  SSB	  drivit	  flera	  nationellt	  finansierade	  samarbetsprojekt	  
med	  fokus	  på	  förbättring	  och	  gemensamt	  utnyttjande	  av	  digitalt	  innehåll,	  som	  Öppna	  bibliotek,	  
Bättre	  användarupplevelse	  i	  bibliotekens	  digitala	  kanaler	  och	  Hitta	  en	  bra	  bok!	  Arbetet	  har	  
bedrivits	  ihop	  med	  många	  olika	  parter	  som	  Kultur	  i	  Väst	  (Boktips.net,	  Bokpuffen	  och	  Barnens	  
bibliotek),	  Malmö	  stadsbibliotek,	  Kungliga	  biblioteket,	  Regionbiblioteket	  i	  Stockholm	  och	  flera	  
bibliotek	  i	  Stockholms	  län.	  Kulturrådet	  har	  bidragit	  med	  finansiering	  i	  de	  projekt	  som	  syftat	  till	  
läsfrämjande	  insatser	  för	  barn.	  

6.3	  Strategiska	  insikter	  från	  SSB:s	  digitala	  bibliotek	  
I	  takt	  med	  att	  de	  olika	  delprojekten	  för	  det	  digitala	  biblioteket	  har	  genomförts	  och	  övergått	  i	  
förvaltning	  har	  vissa	  strategiska	  insikter	  utkristalliserats.	  De	  utgör	  nu	  grunden	  i	  arbetet	  med	  
vidareutvecklingen	  av	  SSB:s	  digitala	  tjänster,	  men	  bör	  kunna	  gälla	  för	  alla	  svenska	  folkbibliotek.	  

Bygg	  kunskap	  om	  användarna	  
Att	  bygga	  upp	  och	  underhålla	  en	  kunskap	  om	  användarna	  har	  blivit	  en	  grund	  för	  allt	  
utvecklingsarbete	  inom	  SSB:s	  digitala	  bibliotek.	  Tidigare	  hade	  utvecklingen	  i	  första	  hand	  baserats	  
på	  kravställning	  från	  den	  egna	  organisationen.	  Genom	  att	  metodiskt	  involvera	  slutanvändarna	  i	  alla	  
steg	  från	  krav	  till	  tester	  av	  det	  som	  utvecklats,	  finns	  nu	  bättre	  möjligheter	  att	  nå	  de	  effekter	  man	  
önskar.	  Ett	  exempel	  är	  att	  SSB	  genomfört	  en	  större	  webbenkät	  om	  användarnas	  e-‐bokläsande	  tre	  år	  
i	  följd	  för	  att	  kunna	  dra	  slutsatser	  baserade	  på	  kännedom	  om	  användarmönster.	  Det	  krävs	  en	  aktiv	  
förvaltning	  och	  vidareutveckling	  av	  resultat	  av	  användarkunskap,	  något	  som	  rimligtvis	  borde	  
kunna	  göras	  gemensamt	  av	  alla	  folkbibliotek.	  Syfte	  och	  metoder	  beskrivs	  närmare	  i	  kapitel	  3.	  Ett	  
användarorienterat	  arbetssätt.	  

Se	  till	  att	  kunna	  styra	  utvecklingen	  
Utvecklingen	  av	  det	  digitala	  biblioteket	  och	  dess	  tjänster	  är	  i	  högsta	  grad	  kärnverksamhet	  för	  
biblioteken.	  Att	  själva	  styra	  och	  bedriva	  sin	  verksamhet,	  även	  digitalt,	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  
kunna	  ta	  ansvar	  för	  sitt	  uppdrag.	  I	  dag	  gäller	  dock	  motsatsen	  för	  det	  stora	  flertalet.	  Utvecklingen,	  
och	  i	  viss	  mån	  även	  utförandet,	  köps	  in	  som	  färdiga	  produkter	  och	  hanteras	  till	  stora	  delar	  av	  en	  
extern	  leverantör.	  Kvaliteten	  på	  produkterna	  begränsas	  i	  sin	  tur	  av	  den	  låga	  betalningsförmågan	  
hos	  de	  enskilda	  biblioteken.	  De	  synergier	  som	  eventuellt	  uppstår	  av	  att	  många	  bibliotek	  köper	  in	  
samma	  slags	  produkter	  hamnar	  i	  den	  här	  konstruktionen	  som	  leverantörernas	  marginaler.	  Mot	  
bakgrund	  av	  allt	  detta	  valde	  SSB	  att	  satsa	  på	  att	  anpassa	  en	  produktbaserad	  öppen	  källkod.	  Detta	  
innebär	  inte	  att	  tredjepartsleverantörer	  inte	  kan	  vara	  bra	  alternativ	  för	  vissa	  delar	  av	  en	  gemensam	  
plattform,	  men	  biblioteken	  behöver	  kunna	  styra	  och	  bedriva	  den	  digitala	  verksamheten	  
självständigt,	  både	  i	  egen	  regi	  och	  som	  kompetenta	  beställare.	  

Sökfunktionen	  är	  navet	  i	  de	  digitala	  tjänsterna	  
Det	  första	  och	  viktigaste	  steget	  i	  SSB:s	  egen	  utveckling	  var	  att	  skapa	  en	  fristående	  sökfunktion	  
eftersom	  den	  inbyggda	  sökfunktionaliteten	  i	  bibliotekskatalogen	  var	  föråldrad	  och	  otillräcklig.	  	  Det	  
som	  användare	  framför	  allt	  gör	  i	  digitala	  tjänster	  är	  att	  söka	  efter	  böcker	  och	  andra	  medier.	  
Sökbeteendet	  är	  komplext	  eftersom	  det	  finns	  så	  många	  olika	  frågeställningar	  att	  ta	  hänsyn	  till	  och	  
ett	  mycket	  stort	  utbud	  av	  medier	  att	  söka	  bland.	  En	  utmaning	  är	  också	  att	  digitala	  användare	  är	  
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vana	  vid	  effektiva	  sökmotorer	  som	  Google	  och	  därför	  förväntar	  sig	  liknande	  funktionalitet	  av	  alla	  
sökfunktioner.	  
	  
SSB	  valde	  därför	  att	  bryta	  ut	  denna	  funktionalitet	  och	  göra	  den	  möjlig	  att	  konfigurera	  och	  
vidareutveckla	  efter	  verksamhetens	  behov.	  Ungefär	  samtidigt	  valde	  leverantörerna	  av	  
bibliotekswebbsystem	  att	  göra	  liknande	  åtgärder	  för	  att	  kunna	  leverera	  acceptabel	  kvalitet	  på	  
sökningen.	  Alla	  har	  kommit	  en	  bit	  på	  väg	  när	  det	  gäller	  förbättringar	  av	  sök	  men	  det	  är	  fortfarande	  
en	  eftersatt	  funktion	  i	  relation	  till	  hur	  viktig	  den	  är	  för	  bibliotekets	  uppdrag.	  	  

Ta	  kontroll	  över	  e-‐medierna	  
Användarna	  söker	  sig	  i	  allt	  högre	  grad	  till	  e-‐böcker	  och	  andra	  e-‐medier	  som	  exempelvis	  ljudböcker.	  
Samtidigt	  befinner	  sig	  biblioteken	  i	  en	  pågående	  och	  svårhanterlig	  dialog	  om	  avtalsmodeller	  och	  
distributionsformer	  med	  förlagen.	  För	  att	  kunna	  påverka	  utvecklingen	  krävs	  att	  biblioteken	  har	  egna	  
kunskaper	  och	  erfarenheter	  om	  e-‐boksanvändandet.	  SSB	  valde	  att	  tidigt	  aktivera	  sig	  och	  agera	  i	  frågan	  
på	  flera	  olika	  sätt.	  Ett	  sätt	  har	  varit	  att	  själva	  kunna	  digitalisera	  och	  ge	  ut	  e-‐böcker.	  Ett	  annat	  att	  föra	  
diskussioner	  och	  teckna	  avtal	  direkt	  med	  förlag	  för	  att	  testa	  olika	  affärsmodeller,	  inhämta	  statistik	  och	  
annan	  kunskap	  om	  utlåningsmönstren	  och	  göra	  beräkningar	  på	  tänkbara	  affärsmodeller.	  Ett	  tredje	  sätt	  
att	  ta	  initiativ	  till	  samlade	  e-‐boksförhandlingar	  för	  alla	  kommuner	  i	  SKL:s	  regi	  och	  att	  driva	  frågan	  om	  en	  
nationell	  “eboks-‐hubb”	  i	  KB:s	  regi	  där	  licensformer	  och	  lokalt	  utbud	  ska	  kunna	  administreras	  centralt.	  
	  
Ett	  par	  exempel	  på	  pilotprojekt	  inom	  e-‐boksområdet	  är:	  
 

• Egen	  digitalisering	  och	  utgivning	  av	  Alva	  och	  Gunnar	  Myrdals	  samlade	  verk	  som	  e-‐
böcker	  

• Samarbete	  med	  distributören	  Publit	  för	  att	  etablera	  metoder	  för	  egenutgivning	  av	  e-‐
böcker.	  Arbetet	  ledde	  senare	  till	  etableringen	  av	  Atingo	  som	  konkurrent	  till	  
distributören	  Elib.	  

• Nytt	  avtal	  om	  e-‐bokutlåning	  från	  Ordfront	  förlag	  enligt	  en	  differentierad	  accessmodell	  
där	  nyare	  titlar	  har	  en	  högre	  kostnad	  per	  utlån	  än	  äldre	  titlar.	  Avtalet	  brukar	  kallas	  för	  
“Stockholmsmodellen”.	  
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Tillgången	  på	  e-‐böcker	  kan	  göra	  stor	  skillnad.	  Ökning	  av	  antalet	  låntagare	  som	  för	  första	  gången	  lånar	  en	  e-‐bok	  
på	  Biblioteket.se.	  I	  oktober	  2013	  tillkännagavs	  Alice	  Munro	  som	  det	  årets	  nobelpristagare	  och	  e-‐utgåvan	  av	  
hennes	  novellsamling	  Brinnande	  livet	  fanns	  tillgänglig	  på	  biblioteks	  webbplats.	  

Tjänsterna	  blir	  aldrig	  bättre	  än	  innehållet	  
Den	  återkommande	  största	  utmaningen	  för	  det	  digitala	  biblioteket	  är	  tillgången	  på	  fungerande	  och	  
användbar	  data.	  Det	  finns	  stora	  problem	  med	  innehåll	  och	  beskrivande	  data	  i	  bibliotekens	  
kataloger	  och	  formaten	  är	  föråldrade	  och	  saknar	  mycket	  av	  de	  väsentliga	  beståndsdelar	  som	  är	  
nödvändiga	  för	  maskinläsbarhet	  och	  kopplingar.	  	  
	  
SSB	  har	  drivit	  flera	  samverkansprojekt	  med	  fokus	  på	  förbättringar	  av	  innehållet	  och	  även	  arbetat	  
aktivt	  med	  en	  intern	  webbredaktion.	  Men	  det	  stora	  beroendet	  till	  gamla	  system	  med	  föråldrade	  och	  
dåligt	  underhållna	  format	  skapar	  fortfarande	  de	  enskilt	  största	  hindren	  för	  att	  kunna	  utveckla	  bra	  
digitala	  tjänster.	  Detta	  behöver	  hanteras	  gemensamt	  av	  alla	  bibliotek	  så	  att	  kravställning	  på	  
leverantörer	  och	  innehållsproduktion	  görs	  utifrån	  användarnas	  behov	  och	  med	  ett	  effektivt	  
utnyttjande	  av	  resurser.	  Det	  blir	  tydligt	  att	  SSB:s	  digitala	  bibliotek	  har	  mer	  gemensam	  kravställning	  
med	  andra	  folkbibliotek	  när	  det	  gäller	  innehåll	  och	  tjänster	  än	  med	  den	  kommunala	  organisationen	  
som	  har	  annan	  slags	  verksamhet.	  Samma	  sak	  gäller	  för	  övriga	  folkbibliotek	  i	  landet.	  

6.4	  Stockholms	  digitala	  bibliotek	  i	  siffror	  
Digitala	  biblioteket	  är	  numera	  en	  egen	  enhet	  inom	  SSB	  med	  ansvar	  för	  utveckling	  och	  förvaltning	  av	  
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bibliotekets	  digitala	  tjänster	  och	  verksamhetssystem.	  Enheten	  arbetar	  dels	  som	  en	  egen	  
biblioteksenhet	  med	  samma	  status	  som	  stadsdelsbiblioteken	  fast	  med	  digitala	  medier,	  dels	  som	  
stödenhet	  för	  personalens	  verksamhetssystem.	  
	  
Webbplatsen	  Biblioteket.se	  har	  kring	  3,8	  miljoner	  besök	  per	  år,	  vilket	  motsvarar	  en	  dryg	  tredjedel	  
av	  samtliga	  besök	  på	  SSB:s	  alla	  bibliotek.	  E-‐medier	  står	  för	  sju	  procent	  av	  alla	  utlån	  idag	  medan	  de	  
år	  2010	  upptog	  mellan	  1	  och	  2	  procent.	  
	  
Enheten	  har	  17	  anställda,	  däribland	  systemadministratörer,	  IT-‐tekniker,	  bibliotekarier,	  
systemutvecklare,	  projektledare,	  interaktionsdesigner,	  verksamhetsutvecklare	  och	  
webbredaktörer.	  I	  större	  utvecklingsinsatser	  engageras	  ofta	  personal	  från	  SSB	  eller	  andra	  bibliotek	  
samt	  utomstående	  konsulter.	  SSB	  har	  totalt	  ungefär	  400	  anställda	  och	  39	  stadsdelsbibliotek.	  
Digitala	  biblioteket	  utgör	  alltså	  cirka	  4	  procent	  av	  verksamheten	  räknat	  i	  antal	  anställda.	  
	  
Kostnaderna	  för	  de	  verksamhetsdelar	  som	  rör	  webbaserade	  digitala	  tjänster	  inom	  enheten	  utgörs	  
till	  största	  delen	  av	  personalkostnader.	  Vissa	  driftskostnader,	  overhead	  och	  kostnader	  för	  
personalens	  arbetsverktyg	  och	  stödsystem	  tillkommer.	  Grovt	  räknat	  är	  den	  årliga	  kostnaden	  
knappt	  6	  miljoner	  kronor.	  

6.5	  Behov	  av	  förstärkning	  via	  samverkan	  
Frågeställningen	  i	  den	  här	  utredningen	  gäller	  möjligheten	  att	  bygga	  vidare	  på	  och	  samverka	  kring	  
SSB:s	  plattform	  för	  digitala	  bibliotekstjänster.	  Det	  här	  avsnittet	  innehåller	  en	  första	  beräkning	  av	  
vilken	  resursförstärkning	  som	  skulle	  krävas	  för	  att	  uppnå	  en	  tillfredställande	  driftsäkerhet	  och	  
kontinuitet	  i	  vidareutvecklingen	  av	  de	  digitala	  tjänsterna	  så	  att	  de	  kan	  delas	  även	  med	  ett	  par	  andra	  
bibliotek.	  	  
	  
Det	  som	  krävs	  är	  dels	  en	  förstärkning	  av	  den	  nuvarande	  utvecklings-‐	  och	  
förvaltningsorganisationen,	  dels	  utrymme	  för	  ökade	  förvaltningskostnader	  för	  den	  tekniska	  
plattformen.	  Utveckling	  och	  förvaltning	  är	  i	  nuläget	  fördelat	  på	  ett	  fåtal	  tjänster	  med	  delvis	  unika	  
roller	  och	  funktioner.	  Detta	  gör	  organisationen	  sårbar	  och	  skapar	  risker	  för	  avbrott	  i	  kompetens	  
och	  kontinuerlig	  utveckling.	  Förvaltningskostnaderna	  växer	  gradvis	  i	  takt	  med	  nyutveckling	  av	  
funktionalitet	  och	  tjänster,	  vilket	  är	  en	  förväntad	  utveckling	  för	  det	  digitala	  biblioteket.	  
	  
I	  nuläget	  har	  SSB:s	  digitala	  bibliotek	  en	  bemanning	  på	  ungefär	  9	  heltidstjänster	  när	  det	  gäller	  allt	  
som	  rör	  en	  delningsbar	  plattform.	  Rollerna	  är	  fördelade	  på	  teknisk	  kompetens,	  interaktionsdesign,	  
webbredaktion,	  digital	  bibliotekariekompetens	  och	  ledning.	  	  
	  
För	  att	  stabilisera	  organisationen	  så	  att	  ytterligare	  ett	  begränsat	  antal	  pilotbibliotek	  skulle	  kunna	  ta	  
del	  av	  plattformen	  i	  en	  första	  etapp	  skulle	  det	  krävas	  ett	  tillskott	  på	  ungefär	  fem	  heltidstjänster.	  Ett	  
förstärkt	  digitalt	  bibliotek	  inom	  SSB	  skulle	  alltså	  kunna	  erbjuda	  tjänster	  även	  till	  ett	  par	  andra	  
bibliotek	  med	  bara	  en	  något	  större	  organisation	  än	  idag.	  
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Efter	  en	  anslutning	  av	  ett	  par	  pilotbibliotek	  skulle	  det	  gå	  att	  göra	  en	  mer	  exakt	  beräkning	  av	  hur	  
stora	  resurser	  som	  krävs	  ytterligare	  för	  att	  ansluta	  och	  förvalta	  fler	  deltagande	  bibliotek.	  En	  första	  
uppskattning	  av	  omfattning	  och	  en	  preliminär	  kalkyl	  finns	  i	  kapitel	  8.	  Finansiering.	  

6.6	  Situationen	  i	  Stockholms	  län	  
Inom	  Stockholms	  län	  finns	  ett	  stort	  intresse	  av	  att	  i	  någon	  form	  samverka	  kring	  en	  gemensam	  
plattform.	  Av	  det	  skälet	  är	  Stockholms	  läns	  landsting	  en	  finansiär	  av	  denna	  utredning	  och	  
Regionbibliotek	  Stockholm	  har	  bidragit	  med	  kontakter	  och	  underlag	  i	  det	  delprojekt	  som	  under	  
utredningsperioden	  har	  samlat	  in	  specifika	  kunskaper	  och	  behov	  ur	  ett	  länsperspektiv.	  I	  
Stockholms	  län	  finns	  också	  ett	  aktivt	  nätverk	  av	  biblioteks-‐	  och	  kulturchefer	  som	  är	  en	  viktig	  
målgrupp	  för	  denna	  rapport,	  inte	  minst	  delarna	  som	  rör	  organisations-‐	  och	  finansieringsmodeller.	  
	  
Intresset	  för	  ett	  länsövergripande	  digitalt	  bibliotek	  inom	  Stockholms	  län	  är	  begripligt,	  sett	  till	  
invånarnas	  rörelsemönster.	  Många	  bor	  i	  en	  ytterkommun	  men	  arbetar	  i	  Stockholms	  stad	  och	  
använder	  sig	  av	  flera	  bibliotek.	  Statistik	  från	  Stockholms	  stadsbibliotek	  visar	  att	  en	  del	  av	  e-‐
bokutlåningen	  görs	  av	  invånare	  i	  länet	  som	  väljer	  Stockholms	  digitala	  bibliotek	  istället	  för	  den	  egna	  
kommunens.	  Många	  andra	  regioner	  i	  landet	  har	  en	  läns-‐	  eller	  kommunövergripande	  webbplats,	  
men	  detta	  finns	  ännu	  inte	  i	  Stockholm.	  
	  
Under	  utredningen	  har	  det	  blivit	  tydligt	  att	  de	  goda	  argument	  som	  finns	  för	  att	  skapa	  ett	  
gemensamt	  digitalt	  bibliotek	  för	  Stockholms	  län,	  exempelvis	  invånarnas	  rörelsemönster	  och	  önskan	  
om	  synergieffekter,	  också	  gäller	  utanför	  länet.	  Pendling	  sker	  i	  hög	  grad	  även	  från	  näraliggande	  län	  
till	  Stockholm.	  Uppsala	  stad	  och	  län	  har	  varit	  en	  intressent	  i	  denna	  utredning	  och	  har	  likartade	  
frågeställningar	  och	  behov	  som	  Stockholms	  län.	  Utredningens	  resultat	  visar	  att	  samma	  behov	  finns	  
nationellt.	  
	  
Om	  man	  verkligen	  vill	  hitta	  synergieffekter	  och	  utnyttja	  den	  inneboende	  gränsöverskridande	  effekt	  
som	  ligger	  i	  e-‐böcker	  och	  digitala	  tjänster	  är	  det	  därför	  bättre	  att	  inte	  begränsa	  en	  gemensam	  
plattform	  till	  ett	  område	  inom	  definierade	  kommun-‐	  eller	  länsgränser.	  Ju	  fler	  bibliotek	  som	  deltar	  i	  
att	  samfinansiera	  utveckling	  och	  förvaltning,	  desto	  lägre	  kostnad	  per	  bibliotek	  och	  kommun.	  
Stockholms	  län	  skulle	  alltså	  vinna	  på	  att	  vidga	  sina	  samverkansplaner	  till	  att	  gälla	  även	  utanför	  
länet.	  Detta	  hindrar	  inte	  att	  man,	  som	  en	  del	  av	  en	  gemensam	  plattform,	  skapar	  en	  organisatoriskt	  
sammanhållen	  webbplats	  som	  man	  bäst	  tycker	  motsvarar	  behoven,	  vare	  sig	  avsändaren	  uttrycks	  
som	  en	  kommun,	  ett	  län,	  ett	  enskilt	  bibliotek	  eller	  biblioteket	  som	  nationellt	  begrepp.	  En	  gemensam	  
plattform	  kan	  generera	  innehåll	  till	  flera	  olika	  kanaler	  samtidigt.	  
	  
När	  det	  gäller	  avsändarfrågan	  och	  varumärket	  är	  utredningens	  uppmaning	  att	  man	  tidigt	  genomför	  
en	  målgruppsanalys	  för	  att	  få	  fram	  underlag	  för	  hur	  användarna	  ser	  på	  det	  digitala	  bibliotekets	  
avsändare	  och	  varumärket	  biblioteket.	  Därefter	  kan	  man	  fatta	  beslut	  om	  vilka	  slags	  kanaler	  som	  ska	  
erbjudas	  exempelvis	  invånarna	  i	  Stockholms	  län.	  
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6.7	  Framtiden	  för	  Stockholms	  digitala	  bibliotek	  
Den	  ambitionshöjning	  av	  det	  digitala	  biblioteket	  och	  de	  utvecklingsbehov	  som	  beskrivs	  i	  denna	  
rapport	  representerar	  lika	  mycket	  framtidsvisionen	  för	  SSB	  som	  för	  alla	  andra	  folkbibliotek.	  
Skillnaden	  är	  att	  SSB	  kommit	  längre	  än	  andra	  bibliotek	  med	  att	  genomföra	  vissa	  delar	  av	  visionen.	  
Om	  en	  nationell	  eller	  regional	  samverkan	  av	  någon	  anledning	  inte	  kommer	  till	  stånd	  behöver	  SSB	  
arbeta	  vidare	  på	  egen	  hand	  enligt	  de	  utvecklingslinjer	  som	  beskrivs	  i	  rapporten.	  SSB	  och	  övriga	  
bibliotek	  står	  inför	  ett	  vägval	  -‐	  antingen	  en	  mer	  samlad	  och	  kraftfull	  insats	  för	  samfinansiering	  och	  
samverkan	  än	  vad	  som	  tidigare	  gjorts	  eller	  att	  arbeta	  enskilt	  inom	  den	  egna	  kommunen	  för	  det	  
digitala	  bibliotekets	  utveckling. 

7.	  Organisation	  	  

7.1	  Inledning	  
En	  del	  bibliotekschefer	  uttrycker	  i	  intervjuer	  en	  oro	  för	  att	  det	  inte	  är	  möjligt	  att	  samverka	  
nationellt	  om	  det	  digitala	  biblioteket	  på	  grund	  av	  det	  kommunala	  självstyret.	  Men	  det	  finns	  inget	  
som	  hindrar	  att	  kommunen	  använder	  sitt	  kommunala	  självstyre	  till	  att	  fatta	  beslut	  om	  att	  samverka	  
regionalt	  eller	  nationellt,	  om	  det	  finns	  skäl	  för	  det.	  I	  det	  här	  kapitlet	  beskriver	  vi	  vilka	  skäl	  som	  kan	  
finnas	  och	  vilka	  organisationsformer	  som	  kan	  vara	  aktuella.	  
	  
Utredningen	  föreslår	  inte	  ett	  visst	  alternativ	  i	  detta	  skede.	  Ett	  sådant	  val	  bör	  göras	  i	  en	  närmare	  
dialog	  med	  de	  intressenter	  som	  vill	  gå	  vidare	  och	  skapa	  förutsättningarna	  för	  en	  gemensam	  
plattform	  för	  det	  digitala	  biblioteket.	  De	  alternativ	  som	  beskrivs	  i	  detta	  kapitel	  har	  alla	  olika	  för-‐	  
och	  nackdelar	  och	  valet	  görs	  därför	  bäst	  i	  en	  specificerad	  situation	  där	  alla	  intressenternas	  krav	  och	  
åtaganden	  är	  uttryckta.	  

7.2	  Skäl	  till	  att	  samverka	  

Erfarenheter	  av	  regional	  samverkan	  
Regionalt	  har	  många	  kommuner	  i	  landet	  redan	  ingått	  olika	  bibliotekssamarbeten.	  Projektet	  har	  
kartlagt	  13	  länssamarbeten	  med	  totalt	  106	  ingående	  kommuner	  där	  varje	  samarbete	  omfattade	  
mellan	  som	  minst	  3	  och	  som	  mest	  14	  kommuner.	  Innehållet	  i	  samarbetet	  varierar.	  De	  flesta	  delar	  
bibliotekssystem	  och	  webbplats,	  men	  alla	  delar	  inte	  låneregler	  och	  lånekort.	  För	  användaren	  kan	  
det	  senare	  bli	  lite	  svårbegripligt.	  I	  många	  fall	  har	  läns-‐	  eller	  regionbiblioteket	  huvudmannaskapet,	  
eller	  ett	  regionalförbund,	  men	  vissa	  samarbeten	  sker	  bara	  med	  ett	  par	  kommuner	  inom	  ett	  län,	  som	  
Nordvästra	  Skåne,	  eller	  som	  i	  Götabibliotekens	  fall	  ett	  samarbete	  mellan	  de	  tretton	  kommunerna	  i	  
Östergötland	  samt	  Tranås	  kommun	  i	  Jönköping	  En	  dryg	  tredjedel	  av	  landets	  kommuner	  har	  alltså	  
redan	  erfarenhet	  av	  regional	  bibliotekssamverkan.	  En	  slutsats	  från	  flertalet	  länssamarbeten	  är	  att	  
det	  har	  krävs	  externa	  medel,	  exempelvis	  bidrag	  från	  Kulturrådet	  eller	  EU,	  för	  det	  inledande	  
uppbyggnadsprojektet.	  Många	  uttrycker	  också	  att	  det	  är	  svårt	  att	  få	  loss	  tillräckligt	  med	  resurser	  
även	  när	  man	  gått	  från	  kommunalt	  digitalt	  bibliotek	  till	  att	  samverka	  med	  flera	  kommuner.	  
Underlaget	  för	  en	  gemensam	  finansiering	  blir	  inte	  tillräckligt	  stort	  för	  att	  kunna	  erbjuda	  invånarna	  
några	  större	  förbättringar	  av	  de	  digitala	  tjänsterna.	  
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Incitament	  för	  nationell	  samverkan	  
Av	  Sveriges	  290	  kommuner	  har	  mediankommunen	  endast	  15	  000	  invånare	  och	  antalet	  små	  
kommuner	  ökar	  medan	  storstadsregionerna	  växer.	  Det	  finns	  idag	  ungefär	  75	  kommuner	  med	  färre	  
än	  10	  000	  invånare,	  men	  beräkningar	  visar	  att	  år	  2020	  kommer	  de	  att	  vara	  runt	  100	  och	  år	  2030	  
ungefär	  115	  stycken	  som	  tillsammans	  ansvarar	  för	  mindre	  än	  4	  procent	  av	  landets	  befolkning.	  Att	  
samverka	  med	  andra	  kommuner	  underlättar	  därför	  på	  flera	  sätt	  de	  små	  kommunernas	  uppgifter.	  I	  
Vinnovas	  “Guide	  för	  effektiv	  e-‐utveckling”	  från	  2013	  sägs:	  	  
“Den	  som	  har	  resurser	  kan	  satsa	  på	  e-‐utveckling	  efter	  egna	  strategier	  medan	  den	  som	  inte	  har	  
resurser	  inte	  följer	  någon	  strategi	  och	  inte	  utvecklar.	  Det	  leder	  till	  ojämlikhet	  och	  försvårar	  
framtida	  samarbeten.”	  
För	  de	  flesta	  kommuner	  i	  landet	  kommer	  det	  alltså	  att	  vara	  en	  nödvändighet	  att	  samverka.	  För	  
storstadsregionerna	  uppstår	  vinsten	  av	  samverkan	  främst	  om	  det	  blir	  en	  stor	  mängd	  av	  de	  mindre	  
kommunerna	  som	  bidrar.	  Hela	  landet	  är	  ett	  större	  underlag	  för	  finansiering	  än	  ett	  län	  eller	  en	  del	  av	  
ett	  län.	  

Samma	  digitala	  agenda	  på	  flera	  nivåer	  
På	  EU-‐nivå	  finns	  “En	  digital	  agenda	  för	  Europa”	  som	  föreslår	  ett	  bättre	  utnyttjande	  av	  potentialen	  i	  
informationsteknik	  för	  att	  främja	  innovation,	  ekonomisk	  tillväxt	  och	  framåtskridande.	  
	  
Regeringen	  har	  agendan	  “IT	  i	  människans	  tjänst	  -‐	  en	  digital	  agenda	  för	  Sverige”	  den	  uttalade	  önskan	  
att	  “Sverige	  ska	  vara	  bäst	  i	  världen	  på	  att	  använda	  digitaliseringens	  möjligheter”.	  	  
	  
På	  regional	  och	  kommunal	  nivå	  finns	  “Strategi	  för	  eSamhället”	  som	  SKL:s	  styrelse	  ställde	  sig	  bakom	  
år	  2011.	  Strategin	  har	  tre	  övergripande	  mål	  för	  den	  kommunala	  sektorns	  utveckling:	  

1. Enklare	  vardag	  för	  privatpersoner	  och	  företag	  
2. Smartare	  och	  öppnare	  förvaltning	  stödjer	  innovation	  och	  delaktighet	  
3. Högre	  kvalitet	  och	  effektivitet	  i	  verksamheten	  

	  
I	  SKL:s	  handlingsplan	  för	  åren	  2013-‐2015	  sägs	  att	  nyckel	  till	  framgång	  är	  samverkan	  och	  att	  
“nationell	  och	  regional	  samverkan	  är	  helt	  nödvändig	  för	  att	  kunna	  utnyttja	  digitaliseringens	  alla	  
fördelar”.	  SKL	  har	  tecknat	  en	  överenskommelse	  med	  staten	  om	  att	  göra	  insatser	  för	  att	  främja	  
digitalisering	  och	  digital	  samverkan.	  Det	  är	  avdelningen	  för	  digitalisering	  och	  Center	  för	  eSamhället	  
(CeSam)	  som	  har	  uppdraget	  att	  identifiera	  fler	  områden	  inom	  den	  digitala	  agendan	  där	  SKL	  kan	  
främja	  digitalisering.	  
	  
De	  nationella	  incitamenten	  för	  att	  stödja	  kommuner	  som	  väljer	  att	  samverka	  kring	  exempelvis	  det	  
digitala	  biblioteket	  finns	  alltså	  tydligt	  beskrivna.	  Vad	  som	  saknas	  är	  troligen	  främst	  initiativet	  från	  
verksamheten	  och	  en	  tydlig	  beskrivning	  av	  vilka	  effekter	  biblioteken	  vill	  kunna	  uppnå.	  En	  vision	  
och	  en	  handlingsplan	  för	  det	  digitala	  biblioteket	  som	  kan	  diskuteras	  av	  både	  tjänstemän	  och	  
politiker	  på	  lokal	  och	  på	  nationell	  nivå	  samtidigt.	  
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7.3	  Möjliga	  organisationsformer	  
Det	  finns	  flera	  sätt	  att	  organisera	  en	  samverkan	  på	  som	  alla	  har	  provats	  inom	  kommunal	  
verksamhet	  i	  olika	  omfattning.	  De	  vanligaste	  formerna	  är:	  

• Samverkansavtal	  
• Gemensam	  nämnd	  	  
• Kommunalförbund	  
• Kommunala	  företag	  

	  
Generellt	  för	  alla	  former	  gäller	  att	  en	  medverkande	  kommun	  inte	  får	  vidta	  en	  åtgärd	  endast	  eller	  
huvudsakligen	  i	  en	  annan	  kommuns	  intresse,	  utan	  det	  måste	  finnas	  ett	  ömsesidigt,	  gemensamt	  
kommunalt	  intresse	  av	  samarbetet.	  

Samverkansavtal	  
Samverkansavtal	  är	  den	  enklaste	  modellen	  som	  inte	  är	  reglerad	  specifikt	  i	  Kommunallagen.	  En	  
nackdel	  är	  dock	  att	  man	  inte	  kan	  skapa	  något	  gemensamt	  förvaltningsorgan	  genom	  ett	  
samverkansavtal.	  Avsaknaden	  av	  reglering	  kan	  också	  ge	  en	  osäkerhet	  i	  vad	  som	  gäller	  juridiskt	  
vilket	  kan	  medföra	  otydlighet	  i	  uppdraget.	  

Gemensam	  nämnd	  
En	  gemensam	  nämnd	  är	  en	  populär	  organisationsform	  inom	  kommunal	  verksamhet.	  Enligt	  en	  
enkät	  från	  SKL	  fördubblades	  antalet	  gemensamma	  nämnder	  under	  en	  femårsperiod	  från	  71	  stycken	  
år	  2005	  till	  148	  nämnder	  år	  2010.	  En	  gemensam	  nämnd	  är	  ingen	  egen	  juridisk	  person	  utan	  skapas	  
hos	  en	  av	  deltagarna,	  “värdkommunen”,	  och	  ingår	  då	  i	  den	  kommunens	  befintliga	  organisation.	  
Värdkommunen	  anställer	  all	  berörd	  personal	  och	  äger	  de	  tillgångar	  som	  nyttjas	  gemensamt.	  Varje	  
deltagande	  kommun	  behåller	  sitt	  huvudmannaskap	  för	  de	  frågor	  som	  överlämnats	  till	  den	  
gemensamma	  nämnden,	  men	  alla	  beslut	  fattas	  formellt	  av	  värdkommunen.	  Utredare	  av	  kommunala	  
samverkansformer	  brukar	  lyfta	  fram	  den	  gemensamma	  nämnden	  som	  den	  lämpligaste	  
samverkansformen	  för	  en	  kommun	  som	  skulle	  önska	  att	  i	  praktiken,	  om	  än	  inte	  formellt,	  överlämna	  
utförandet	  av	  en	  viss	  uppgift	  till	  någon	  annan	  kommun.	  	  
	  
Den	  gemensamma	  nämndens	  behörighet	  och	  befogenhet	  formuleras	  i	  en	  överenskommelse	  mellan	  
berörda	  kommuner	  som	  alla	  ska	  välja	  en	  ledamot	  och	  en	  ersättare	  i	  nämnden.	  Ordförande	  och	  vice	  
ordförande	  utses	  dock	  av	  värdkommunen.	  En	  gemensam	  nämnd	  får	  också	  uppdra	  åt	  en	  anställd	  i	  
någon	  av	  de	  samverkande	  kommunerna	  att	  besluta	  på	  nämndens	  vägnar	  i	  ett	  visst	  ärende	  eller	  en	  
grupp	  av	  ärenden.	  

Kommunalförbund	  
Kommunalförbund	  är	  också	  en	  samverkansform	  som	  har	  ökat,	  enligt	  SKL	  från	  95	  till	  110	  under	  en	  
femårsperiod.	  Ett	  kommunalförbund	  är	  en	  egen	  juridisk	  person,	  som	  blir	  huvudman	  för	  de	  frågor	  
som	  medlemskommunerna	  överfört	  till	  organisationen.	  Förbundet	  har	  ingen	  beskattningsrätt,	  men	  
har	  rätt	  att	  debitera	  medlemmarna	  för	  sina	  kostnader.	  Medlemmarna	  har	  kvar	  ett	  ekonomiskt	  
ansvar	  för	  verksamheten	  och	  är	  skyldiga	  att	  täcka	  brister	  om	  förbundet	  saknar	  tillgångar	  för	  att	  
betala	  sina	  skulder.	  Kommunalförbundet	  har	  ungefär	  samma	  organisatoriska	  uppbyggnad	  som	  en	  
kommun	  med	  fullmäktige	  och	  styrelse	  eller	  på	  ett	  enklare	  sätt	  med	  en	  direktion	  som	  både	  
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beslutande	  organ	  och	  styrelse.	  Varje	  medlem	  ska	  vara	  representerad	  i	  den	  beslutande	  församlingen	  
med	  en	  ledamot	  och	  en	  ersättare.	  
	  
Den	  nackdel	  som	  finns	  med	  både	  gemensam	  nämnd	  och	  kommunalförbund	  är	  att	  det	  kan	  bli	  
tungrott	  med	  en	  styrande	  församling	  som	  ska	  kunna	  omfatta	  en	  ledamot	  från	  landets	  alla	  290	  
kommuner.	  Det	  krävs	  också	  fullmäktigebeslut	  hos	  samtliga	  medlemmar	  så	  snart	  en	  ny	  medlem	  ska	  
anslutas.	  

Kommunägda	  företag	  	  
Kommunala	  bolag	  är	  den	  form	  som	  ökat	  minst	  under	  en	  femårsperiod,	  kanske	  för	  att	  det	  redan	  
fanns	  en	  stor	  mängd,	  1	  683	  stycken	  år	  2005	  och	  1	  806	  stycken	  år	  2010.	  Den	  vanligaste	  
bolagsformen	  är	  aktiebolag	  eller	  ekonomisk	  förening.	  En	  fördel	  med	  ett	  företag	  är	  att	  det	  styrs	  av	  
en	  VD	  och	  en	  styrelse,	  vilket	  gör	  styrningen	  mindre	  otymplig	  än	  i	  en	  gemensam	  nämnd	  eller	  ett	  
kommunalförbund.	  Styrningen	  regleras	  i	  ett	  aktieägaravtal	  eller	  ett	  motsvarande	  för	  ekonomisk	  
förening.	  Ägarnas	  inflytande	  och	  styrning	  behöver	  inte	  vara	  mindre	  för	  det	  eftersom	  det	  framför	  allt	  
utövas	  genom	  organisationens	  grundläggande	  dokument,	  vare	  sig	  det	  är	  bolagsordning,	  stadgar	  
eller	  förbundsordning.	  Från	  ägarperspektiv	  finns	  ingen	  avgörande	  skillnad	  mellan	  möjligheterna	  att	  
ange	  och	  precisera	  uppdraget	  i	  de	  olika	  organisationsformerna.	  Därutöver	  kan	  ägarstyrning	  utövas	  
på	  bolagsstämma,	  föreningsstämma	  respektive	  förbundsfullmäktige.	  
	  
En	  nackdel	  med	  ett	  bolag	  kan	  vara	  att	  det	  upplevs	  som	  mer	  juridiskt	  komplicerat	  att	  bilda	  ett	  bolag	  
som	  omfattas	  av	  civilrättslig	  lagstiftning	  istället	  för	  den	  offentligrättsliga	  lagstiftning	  som	  
kommuner	  är	  vana	  vid.	  Samma	  sak	  gäller	  för	  en	  ekonomisk	  förening.	  Den	  formen	  är	  annars	  den	  
enklaste	  att	  ansluta	  nya	  medlemmar	  till.	  Någon	  kan	  inträda	  i	  föreningen	  bara	  genom	  att	  ansöka	  om	  
medlemskap,	  vilket	  kan	  beviljas	  genom	  ett	  enkelt	  styrelsebeslut.	  Ett	  aktiebolag	  kräver	  emission	  av	  
nya	  aktier.	  

Lagen	  om	  offentlig	  upphandling,	  LOU	  
Lagen	  gäller	  när	  offentliga	  myndigheter	  köper	  varor	  och	  tjänster	  av	  någon	  annan	  juridisk	  person.	  
Alla	  upphandlande	  myndigheter	  måste	  behandla	  leverantörer	  på	  ett	  likvärdigt	  och	  icke-‐
diskriminerande	  och	  genomföra	  öppna	  upphandlingar.	  Detta	  skulle	  kunna	  skapa	  problem	  för	  en	  
organisation	  vars	  poäng	  är	  samverkan	  kring	  tjänster	  inom	  exempelvis	  ett	  bolag.	  Men	  LOU	  gäller	  
inte	  för	  en	  gemensam	  nämnd	  eller	  för	  kommunalförbund	  när	  de	  utövar	  sina	  uppgifter	  gentemot	  
medlemmarna.	  	  
	  
Numera	  är	  det	  också	  möjligt	  att	  samverka	  i	  ett	  gemensamt	  kommunalägt	  bolag	  sedan	  riksdagen	  
föreslagit	  att	  permanenta	  det	  så	  kallade	  teckal-‐undantaget	  i	  LOU.	  Bestämmelsen	  innebär	  att	  ett	  
avtal	  mellan	  en	  myndighet	  och	  en	  juridisk	  person	  inte	  utgör	  ett	  kontrakt	  enligt	  LOU	  under	  
förutsättning	  att	  kontroll-‐	  och	  verksamhetskriterierna	  är	  uppfyllda.	  Verksamheten	  måste	  också	  
falla	  inom	  ramen	  för	  den	  kommunala	  kompetensen,	  alltså	  vara	  en	  del	  av	  det	  kommunala	  uppdraget.	  
Förmodligen	  är	  det	  också	  så	  att	  riksdagsbeslutet	  innebär	  ett	  omvänt	  förhållande,	  så	  ett	  aktiebolag	  
som	  ägs	  och	  kontrolleras	  av	  kommuner	  även	  kan	  köpa	  tjänster	  från	  kommunerna.	  Detta	  nämns	  i	  
propositionen,	  men	  där	  sägs	  också	  att	  rättsläget	  inte	  är	  helt	  klart	  innan	  det	  kommit	  domar	  från	  EU-‐
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domstolen.	  

	  
Kontrollkriteriet	  innebär	  att	  den	  upphandlande	  myndigheten	  ska	  kunna	  utöva	  en	  kontroll	  över	  den	  
juridiska	  personen	  som	  motsvarar	  den	  som	  den	  utövar	  över	  sin	  egen	  förvaltning.	  Exempelvis	  kan	  
ingen	  privat	  ägare	  tillåtas	  i	  ägandekretsen.	  De	  krav	  som	  finns	  för	  aktiebolag	  och	  ekonomisk	  
förening	  innebär	  att	  kommuner	  uppnår	  en	  kontroll	  som	  motsvarar	  den	  egna	  förvaltningens.	  
	  
Verksamhetskriteriet	  innebär	  att	  den	  juridiska	  personen	  måste	  bedriva	  huvuddelen	  av	  sin	  
verksamhet	  tillsammans	  med	  den	  eller	  de	  myndigheter	  som	  kontrollerar	  den.	  
	  
Det	  blir	  i	  praktiken	  bolagsordningen	  som	  måste	  formuleras	  så	  att	  kriterierna	  på	  kontroll	  och	  
verksamhet	  uppfylls.	  Inera	  AB,	  som	  är	  ett	  landstingsägt	  bolag	  inom	  hälsa	  och	  sjukvård,	  formulerade	  
under	  våren	  2014	  om	  sin	  bolagsordning	  med	  anledning	  av	  detta.	  Det	  står	  nu	  att	  “Bolaget	  ska,	  med	  
iakttagande	  av	  kommunal	  självkostnadsprincip,	  koordinera	  och	  tillhandahålla	  tjänster	  inom	  e-‐hälsa	  
och	  e-‐förvaltning	  samt	  bedriva	  därmed	  förenlig	  verksamhet."	  

Utvecklingen	  inom	  SKL	  
SKL	  Företag	  är	  ett	  moderbolag	  som	  har	  flera	  dotterbolag.	  En	  möjlighet	  skulle	  eventuellt	  kunna	  vara	  
att	  skapa	  ett	  dotterbolag	  för	  digital	  biblioteksverksamhet	  inom	  SKL	  företag.	  Utvecklingen	  inom	  e-‐
hälsa,	  som	  bedrivits	  av	  landsting	  och	  regioner	  i	  samverkan,	  har	  skapat	  en	  infrastruktur	  och	  tjänster	  
som	  ägarna	  samt	  staten	  ser	  nyttan	  av	  att	  återanvända.	  Det	  finns	  också	  ett	  ökat	  tryck	  på	  Inera	  AB	  att	  
även	  kunna	  innefatta	  kommunerna	  i	  sin	  ägarkrets.	  Detta	  har	  lett	  till	  diskussioner	  om	  att	  Inera	  AB	  
skulle	  bli	  ett	  SKL-‐bolag	  inom	  något	  år.	  I	  diskussionerna	  har	  man	  lyft	  möjligheten	  att	  generalisera	  
vissa	  delar	  av	  det	  som	  utvecklats	  inom	  e-‐hälsoområdet	  och	  erbjuda	  det	  till	  fler	  sektorer	  än	  vård	  och	  
omsorg.	  Tjänster	  som	  kataloger,	  id,	  säkerhet,	  drift	  och	  underhåll,	  avtalsstrukturer	  och	  
finansieringsmodeller	  har	  lyfts	  som	  generaliserbara	  områden.	  Om	  denna	  utveckling	  fortsätter	  som	  
planerat	  skulle	  det	  rimligen	  vara	  möjligt	  att	  försöka	  återanvända	  lösningar	  för	  bibliotekssektorn,	  
samtidigt	  som	  lösningar	  inom	  det	  digitala	  biblioteket	  också	  kan	  erbjudas	  för	  andra	  områden.	  	  
	  
Inom	  e-‐hälsa	  finns	  Inera	  AB	  och	  även	  enskilda	  landsting	  och	  regioner,	  offentligt	  finansierade	  
aktörer	  som	  agerar	  leverantörer	  åt	  branschen	  och	  som	  även	  kan	  avtala	  med	  privata	  
tredjepartsleverantörer.	  SKL	  saknar	  den	  typen	  av	  offentliga	  leverantörer	  som	  kan	  hantera	  
gemensamma	  lösningar	  riktade	  till	  kommuner.	  Medlemmar	  har	  efterlyst	  att	  SKL	  tar	  initiativ	  till	  
liknande	  samverkan	  även	  för	  andra	  områden.	  Förslag	  finns	  om	  en	  organisation	  inom	  SKL	  med	  
inriktning	  mot	  digitala	  lösningar	  och	  CeSam	  har	  fått	  i	  uppdrag	  av	  styrelsen	  att	  utreda	  detta.	  Syftet	  
är	  att	  allt	  som	  utvecklas	  nationellt	  med	  skattemedel	  ska	  kunna	  utnyttjas	  av	  all	  offentlig	  verksamhet.	  
Det	  finns	  därför	  skäl	  att	  tro	  att	  det	  kan	  finnas	  en	  öppning	  för	  digital	  bibliotekssamverkan	  inom	  SKL,	  
som	  alternativ	  till,	  eller	  i	  kombination	  med,	  en	  annan	  organisationsform.	  

Framgångsfaktorer	  
Många	  samverkansprojekt	  har	  dragits	  igång	  för	  att	  intressenterna	  trott	  att	  de	  skulle	  ge	  
effektiviseringar,	  utan	  att	  sedan	  ha	  gett	  särskilt	  tydliga	  effekter.	  Det	  kan	  handla	  om	  fel	  
förväntningar,	  men	  också	  på	  att	  idén	  var	  dåligt	  förankrad	  så	  att	  samverkan	  inte	  användes	  fullt	  ut	  
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som	  den	  var	  tänkt.	  Ofta	  har	  önskan	  om	  samverkan	  kommit	  uppifrån,	  från	  politiskt	  håll,	  med	  en	  
önskan	  om	  besparingar,	  medan	  verksamhetsnivån	  inte	  har	  haft	  samma	  drivkrafter.	  Det	  enda	  helt	  
nationella	  samverkansprojektet	  är	  det	  om	  e-‐hälsa	  som	  beskrivs	  i	  kapitel	  10.	  E-‐samhället	  och	  ett	  
näraliggande	  exempel.	  Där	  har	  drivkraften	  funnits	  inom	  verksamheten	  och	  det	  har	  funnits	  ett	  tydligt	  
fokus	  på	  användarnas	  behov	  av	  bättre	  digitalt	  innehåll	  och	  tjänster	  inom	  området	  hälsa	  och	  vård.	  
Verksamheterna	  har	  själva	  stått	  för	  en	  stor	  del	  av	  finansieringen	  även	  om	  staten	  har	  skjutit	  till	  
medel	  för	  investeringar	  och	  utvecklingsprojekt.	  
	  
I	  Vinnovas	  “Guide	  för	  effektiv	  e-‐utveckling”	  från	  2013	  listas	  tre	  framgångsfaktorer	  för	  kommunal	  
samverkan	  som	  kan	  vara	  värd	  att	  ta	  fasta	  på	  för	  biblioteken.	  
	  

1. Ett	  ökat	  verksamhetsengagemang.	  Rekommendationen	  är	  att	  inte	  hantera	  e-‐
utveckling	  som	  en	  IT-‐fråga	  utan	  som	  vilken	  verksamhetsutveckling	  som	  helst	  och	  
hitta	  former	  för	  att	  engagera	  hela	  sin	  verksamhet	  i	  den.	  	  

	  
2. Nationell	  kraftsamling.	  Eftersom	  merparten	  av	  Sveriges	  290	  kommuner	  har	  samma	  

utmaningar	  bör	  en	  stor	  del	  av	  arbetet	  ske	  gemensamt	  för	  att	  utnyttja	  resurser	  mer	  
effektivt.	  

	  
3. Börja	  där	  det	  finns	  en	  tydlig	  nytta.	  Samverkan	  ska	  inriktas	  på	  områden	  där	  det	  finns	  

stora	  gemensamma	  behov	  eller	  områden	  som	  bör	  synkroniseras	  med	  nationella	  
initiativ.	  På	  så	  sätt	  skapas	  en	  dragkraft	  genom	  att	  man	  kan	  enas	  om	  behoven.	  

8.	  Finansiering	  

8.1	  Inledning	  
I	  det	  här	  kapitlet	  beskrivs	  de	  olika	  finansieringsformer	  som	  har	  använts	  tidigare	  när	  kommuner	  och	  
landsting	  samverkar.	  Här	  finns	  också	  ett	  underlag	  till	  finansieringsbehov	  för	  det	  digitala	  biblioteket.	  
Finansieringen	  är	  en	  fråga	  som	  behöver	  hanteras	  mer	  i	  detalj	  av	  de	  olika	  intressenter	  som	  vill	  delta	  
i	  en	  uppstartsfas	  i	  utvecklingen	  av	  en	  gemensam	  plattform.	  
	  
Olika	  aktörer	  som	  exempelvis	  SKL	  och	  Inera	  har	  pekat	  på	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  att	  se	  över	  
finansieringsmodeller	  för	  olika	  gemensamma	  e-‐tjänster	  på	  ett	  samlat	  sätt,	  så	  att	  de	  kan	  vila	  på	  
samma	  principer.	  Vinnova	  har	  bidragit	  med	  ekonomiskt	  stöd	  för	  arbete	  med	  finansieringsmodeller	  
för	  att	  ge	  landsting	  och	  kommuner	  möjlighet	  att	  utforma	  fungerande	  modeller	  inför	  en	  ökad	  
satsning	  på	  e-‐tjänster.	  Detta	  arbete	  kan	  rimligtvis	  vara	  något	  som	  biblioteken	  kan	  använda	  sig	  av	  i	  
val	  av	  finansieringsmodell.	  

8.2	  Finansieringsformer	  
I	  Vinnovas	  “Guide	  för	  effektiv	  e-‐utveckling”	  listas	  tre	  faktorer	  som	  en	  finansieringsmodell	  för	  
samverkan	  behöver	  uppfylla:	  

1. Den	  ska	  vara	  enkel	  att	  förstå,	  accepteras	  av	  alla	  och	  upplevas	  som	  rättvis.	  
2. Den	  ska	  följa	  lagar	  och	  förordningar.	  
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3. Den	  ska	  kunna	  matcha	  de	  drivkrafter	  man	  eftersträvar	  i	  samverkan	  
	  
Ofta	  byggs	  modellen	  upp	  efter	  ett	  par	  olika	  principer	  som	  kan	  kombineras	  för	  olika	  delar	  av	  en	  
organisation.	  En	  rak	  modell	  innebär	  att	  det	  är	  samma	  kostnad	  för	  alla	  deltagare,	  oavsett	  storlek.	  En	  
proportionerlig	  modell	  anpassas	  efter	  deltagarnas	  olika	  folkmängdbelopp	  per	  invånare.	  Man	  kan	  
också	  ha	  en	  modell	  som	  utgår	  från	  nyttjandegrad	  av	  olika	  tjänster.	  	  
	  
Flera	  länsövergripande	  bibliotekssamarbeten	  har	  en	  fördelningsnyckel	  som	  fördelar	  en	  del	  av	  
kostnaden	  jämnt	  mellan	  alla	  deltagande	  parter	  och	  en	  annan	  del	  efter	  befolkningsmängd.	  Ett	  
exempel	  är	  Bibblo	  i	  Norrbottens	  län	  där	  20	  procent	  av	  kostnaderna	  delas	  lika	  mellan	  länets	  14	  
kommunbibliotek	  och	  80	  procent	  utifrån	  invånarantal	  i	  kommunerna.	  

8.3	  Gemensamma	  kostnader	  för	  det	  digitala	  biblioteket	  
En	  gemensam	  plattform	  kommer	  främst	  att	  ha	  personalkostnader	  för	  den	  organisation	  som	  ska	  
hantera	  utveckling	  och	  förvaltning.	  Utöver	  personal	  behövs	  en	  också	  budget	  för	  samverkansmöten,	  
administration,	  support	  och	  kompetensutveckling.	  Det	  behöver	  också	  finnas	  utrymme	  för	  löpande	  
driftskostnader.	  	  
	  
Större	  nyutvecklingsprojekt	  och	  tekniska	  investeringar	  kommer	  att	  behöva	  extra	  finansiering,	  
antingen	  av	  deltagarna	  och/eller	  av	  externa	  finansiärer.	  Detta	  gäller	  inte	  minst	  inledningsvis,	  då	  det	  
krävs	  en	  större	  investering	  för	  att	  kunna	  ta	  steget	  att	  vidareutveckla	  det	  som	  idag	  används	  inom	  
Stockholms	  stadsbibliotek	  till	  en	  gemensam	  plattform.	  Ett	  stort	  utvecklingsområde	  som	  kräver	  
inledande	  extra	  finansiering	  är	  att	  ta	  fram	  en	  läsfrämjande	  digital	  tjänst	  för	  barn	  och	  deras	  
förmedlare.	  	  
	  
Ett	  mindre	  stort,	  men	  nödvändigt	  inledande	  projekt	  blir	  att	  göra	  en	  integrationslösning	  för	  
ytterligare	  något	  underliggande	  bibliotekssystem	  än	  det	  som	  Stockholms	  stadsbibliotek	  använder	  
sig	  av,	  exempelvis	  för	  att	  stödja	  Malmö	  stadsbiblioteks	  behov.	  På	  sikt	  är	  det	  inte	  motiverat	  med	  
långvariga	  utvecklings-‐	  och	  förvaltnings	  kostnader	  för	  att	  integrera	  flera	  olika	  bibliotekssystem	  i	  
plattformen	  eftersom	  det	  skapar	  en	  onödigt	  komplex	  systemmiljö	  i	  förhållande	  till	  effekterna.	  Det	  
vore	  rimligare	  att	  biblioteken	  på	  sikt	  låter	  bibliotekssystemet	  vara	  en	  del	  av	  den	  gemensamma	  
plattformen	  och	  samordnar	  sig	  kring	  upphandling,	  utveckling	  och	  drift	  av	  denna	  del	  på	  samma	  sätt	  
som	  man	  gör	  med	  andra	  delar	  plattformen.	  Men	  eftersom	  det	  i	  dagsläget	  finns	  flera	  olika	  system	  
med	  olika	  avtalslängder	  i	  biblioteksvärlden	  är	  det	  rimligt	  att	  en	  gemensam	  plattform	  inledningsvis	  
klarar	  av	  att	  integrera	  åtminstone	  ett	  extra	  bibliotekssystem	  utöver	  det	  som	  SSB	  använder.	  
	  
I	  kapitel	  6.	  Stockholms	  stadsbiblioteks	  digitala	  bibliotek,	  beskrevs	  de	  nuvarande	  resurser	  som	  finns	  
inom	  Stockholms	  stadsbiblioteks	  digitala	  bibliotek	  och	  som	  kan	  vara	  grunden	  för	  en	  gemensam	  
plattform	  och	  dess	  finansiering.	  Projektets	  beräkningar	  visar	  att	  en	  resursförstärkning	  
motsvarande	  cirka	  fem	  heltidstjänster,	  utöver	  de	  nuvarande	  cirka	  nio	  tjänsterna,	  skulle	  göra	  att	  
Stockholms	  stadsbiblioteks	  digitala	  bibliotek	  kan	  förvalta	  ytterligare	  ett	  begränsat	  antal	  
pilotbibliotek	  som	  skulle	  vilja	  gå	  in	  i	  en	  första	  utvecklings-‐	  och	  förvaltningsfas	  av	  en	  gemensam	  
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plattform.	  Resurstillskottet	  motsvarar	  cirka	  3	  miljoner	  kronor	  på	  årsbasis	  som	  då,	  tillsammans	  med	  
delar	  av	  SSB:s	  redan	  befintliga	  kostnad	  skulle	  behöva	  samfinansieras.	  
	  
En	  grov	  uppskattning	  är	  att	  ett	  inledande	  utvecklingsprojekt	  för	  en	  gemensam	  plattform	  med	  ett	  
begränsat	  antal	  pilotbibliotek	  skulle	  behöva	  finansieras	  med	  cirka	  10	  miljoner	  kronor	  per	  år	  under	  
en	  uppbyggnadstid	  på	  2-‐3	  år.	  Om	  man	  vill	  använda	  satsningen	  till	  att	  samtidigt	  prioritera	  
målgruppen	  barn,	  som	  är	  eftersatt	  i	  bibliotekens	  digitala	  bemötande,	  skulle	  det	  krävas	  ytterligare	  
2-‐3	  miljoner	  i	  utvecklingskostnad	  under	  ett	  par	  år.	  En	  barntjänst	  skulle	  kunna	  vara	  den	  första	  
synliga	  manifestationen	  av	  den	  gemensamma	  plattformen	  och	  vara	  tillgänglig	  i	  en	  första	  version	  
troligen	  inom	  mindre	  än	  ett	  år	  efter	  utvecklingsstart.	  
	  
Bibliotek	  och	  externa	  finansiärer	  behöver	  alltså	  kunna	  samlas	  om	  en	  finansiering	  på	  mellan	  10	  och	  
15	  miljoner	  per	  år	  under	  ett	  par	  års	  tid	  för	  att	  kunna	  erbjuda	  en	  första	  satsning	  på	  en	  gemensam	  
plattform.	  Därefter	  övergår	  investeringen	  i	  en	  förvaltningsperiod.	  
	  
Om	  man	  blickar	  framåt,	  mot	  ett	  möjligt	  scenario	  där	  alla	  svenska	  folkbibliotek	  solidariskt	  
samfinansierar	  förvaltningen	  av	  en	  gemensam	  plattform,	  kan	  man	  se	  stora	  effektiviseringsvinster	  
för	  kommunerna.	  Ett	  litet	  kommunbibliotek	  skulle,	  i	  en	  gemensam	  bibliotekslösning,	  få	  en	  mycket	  
låg	  förvaltningskostnad	  för	  sitt	  digitala	  bibliotek,	  samtidigt	  som	  påverkansmöjligheter,	  
verksamhetsfokus	  och	  kvalitet	  i	  tjänsternas	  innehåll	  skulle	  öka	  betydligt	  jämfört	  med	  dagens	  
situation.	  Ett	  större	  bibliotek	  kan	  bidra	  med	  mer	  resurser.	  På	  så	  sätt	  kan	  en	  gemensam	  plattform	  
skapa	  en	  effektiv	  grund	  för	  alla	  bibliotek	  och	  ändå	  erbjuda	  möjligheter	  till	  flexibilitet,	  till	  en	  låg	  
grundkostnad.	  	  
	  
En	  första	  grov	  uppskattning	  av	  vad	  en	  framtida	  förvaltning	  skulle	  kosta	  för	  att	  kunna	  hantera	  
många,	  upp	  till	  alla,	  svenska	  bibliotek	  är	  20-‐30	  miljoner	  kronor	  på	  årsbasis.	  Denna	  kalkyl	  kan	  
givetvis	  förändras	  under	  en	  mer	  operativ	  planerings-‐	  utvecklings-‐	  och	  införandeperiod.	  Fördelat	  på	  
landets	  290	  kommuner	  är	  summan	  inte	  stor	  i	  förhållande	  till	  andra	  kommunala	  investerings-‐	  och	  
förvaltningskostnader.	  Den	  kanske	  viktigaste	  aspekten	  av	  en	  gemensam	  plattform	  är	  dock	  inte	  
kostnadsfrågan	  i	  sig,	  utan	  möjligheten	  för	  biblioteken	  att	  skaffa	  sig	  kontroll	  och	  verksamhetsnära	  
styrning	  av	  ett	  strategiskt	  viktigt	  redskap	  för	  ökad	  folkbildning	  och	  demokratisk	  delaktighet.	  	  

9.	  Prioritera	  tjänster	  för	  barn	  

9.1	  Inledning	  
Barn	  är	  en	  prioriterad	  målgrupp	  för	  alla	  folkbibliotek	  i	  landet.	  Barn	  och	  unga	  har	  också	  hög	  digital	  
närvaro	  både	  i	  förskola,	  skola	  och	  på	  sin	  fritid.	  Undersökningar	  visar	  att	  barns	  läsförmåga	  
försämras	  samtidigt	  som	  läsförmåga	  är	  allt	  mer	  avgörande	  för	  människors	  möjlighet	  till	  
delaktighet,	  inte	  minst	  digitalt.	  
	  
Samtidigt	  är	  det	  svårt	  för	  enskilda	  kommuner	  att	  avsätta	  de	  resurser	  som	  krävs	  för	  att	  bemöta	  barn	  
på	  ett	  tillräckligt	  bra	  sätt	  digitalt.	  Det	  finns	  inte	  heller	  någon	  strategi	  för	  hur	  man	  ska	  arbeta	  digitalt	  
mot	  barn,	  vare	  sig	  i	  egna	  eller	  i	  andras	  kanaler.	  En	  sådan	  strategi	  skulle	  behöva	  utgå	  från	  en	  analys	  
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av	  hur	  barnens	  läs-‐	  och	  lärsituationer	  ser	  ut,	  både	  under	  och	  efter	  skoltid.	  En	  gemensam	  
organisation	  och	  plattform	  för	  digitala	  bibliotek	  har	  bättre	  förutsättningar	  att	  kunna	  erbjuda	  även	  
målgruppen	  barn	  digitala	  tjänster.	  

9.2	  Vikten	  av	  en	  läsfrämjande	  helhet	  
Kulturrådet	  har	  i	  regleringsbrevet	  för	  2014	  fått	  i	  uppdrag	  att	  ta	  fram	  ett	  nationellt	  
handlingsprogram	  för	  läsfrämjande	  med	  utgångspunkt	  i	  de	  nationella	  målen	  för	  litteratur-‐och	  
läsfrämjande.	  Bakgrund	  till	  uppdraget	  finns	  att	  hämta	  i	  bland	  annat	  litteraturutredningen	  och	  
propositionen	  Läsa	  för	  livet.	  Regeringen	  har	  utsett	  Kulturrådet	  att	  vara	  den	  samlande	  aktör	  som	  
initierar,	  samordnar	  och	  följer	  upp	  läsfrämjande	  utanför	  skolan.	  Men	  i	  sin	  delrapport	  i	  maj	  2014,	  
som	  en	  del	  av	  arbetet	  med	  det	  kommande	  handlingsprogrammet,	  skriver	  Kulturrådet	  att	  det	  inte	  är	  
möjligt	  att	  ha	  helt	  skarpa	  gränser	  mellan	  elevernas	  läsande	  i	  skolan	  och	  på	  fritiden.	  Rapporten	  
säger	  att	  “läsfrämjande	  i	  digitala	  kanaler,	  tillgång	  till	  e-‐böcker	  och	  barns	  och	  vuxnas	  åtkomst	  till	  
tillgängliga	  medier	  är	  gemensamma	  frågor	  där	  utvecklingsinsatser	  inom	  kulturpolitiken	  kan	  vara	  
till	  stor	  nytta	  även	  för	  skolan”.	  Kulturrådet	  betonar	  att	  det	  krävs	  ett	  synligt	  politiskt	  engagemang	  på	  
nationell	  nivå	  för	  att	  uppnå	  någon	  effekt.	  
	  
Med	  detta	  perspektiv	  känns	  det	  rimligt	  att	  folkbiblioteken	  samordnar	  sig	  för	  att	  göra	  en	  gemensam	  
digital	  satsning	  för	  barn,	  som	  även	  kan	  komma	  vuxna	  till	  del.	  En	  sådan	  satsning	  bör	  omfatta	  en	  
digital	  strategi	  och	  en	  handlingsplan,	  samtidigt	  som	  man	  börjar	  utveckla	  tjänster	  som	  kan	  
exemplifiera	  och	  omsätta	  strategi	  och	  planer	  i	  praktisk	  handling.	  All	  utveckling	  bör	  ske	  i	  nära	  
samarbete	  med	  målgrupperna	  själva.	  På	  nationell	  biblioteksnivå	  finns	  Barnens	  bibliotek	  som	  har	  
mycket	  innehåll	  för	  barn,	  inklusive	  Barnbokskatalogen,	  men	  där	  gränssnitt	  och	  funktionalitet	  inte	  
fullt	  ut	  är	  anpassat	  efter	  barns	  behov,	  och	  där	  det	  saknas	  integration	  till	  det	  lokala	  biblioteket.	  
Utredningens	  rekommendation	  är	  att	  se	  över	  olika	  alternativ	  för	  en	  integration	  mellan	  Barnens	  
bibliotek	  och	  en	  folkbibliotekstjänst	  för	  barn.	  
	  
Stockholms	  stadsbibliotek	  har,	  som	  en	  del	  av	  denna	  utredning,	  ansökt	  om	  utvecklingsmedel	  från	  
Vinnova	  inom	  programmet	  Digitalisering	  för	  framtidens	  skola.	  Syftet	  är	  att	  kunna	  utveckla	  en	  
läsfrämjande	  tjänst	  som	  kan	  användas	  både	  i	  och	  utanför	  skolan	  och	  som	  ger	  stöd	  till	  barn	  och	  till	  
deras	  förmedlare.	  Beslut	  om	  eventuellt	  projektbidrag	  meddelas	  i	  slutet	  av	  september	  2014.	  Oavsett	  
utgången	  av	  denna	  ansökan	  är	  utredningens	  rekommendation	  att	  en	  barntjänst	  blir	  en	  första	  
manifestation	  av	  en	  gemensam	  digital	  plattform	  för	  folkbiblioteken.	  

10.	  E-‐samhället	  och	  ett	  näraliggande	  exempel	  

10.1	  Inledning	  
Inom	  flera	  samhällssektorer	  finns	  digitala	  agendor	  på	  EU-‐nivå,	  på	  statlig	  nivå	  och	  på	  kommunal	  
nivå,	  som	  ett	  sätt	  att	  styra	  samhället	  mot	  att	  i	  högre	  grad	  erbjuda	  sina	  invånare	  tillgång	  till	  digitala	  
tjänster.	  Innovationsmyndigheten	  Vinnova	  har	  särskilt	  pekat	  ut	  vissa	  strategiska	  områden	  som	  man	  
särskilt	  stödjer,	  som	  innovationskraft	  i	  offentlig	  verksamhet,	  gränsöverskridande	  samverkan,	  
informations-‐	  och	  kommunikationsteknik	  och	  hälsa.  
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10.2	  Nationell	  e-‐hälsa	  
En	  av	  de	  första	  samhällssektorer	  som	  började	  med	  gränsöverskridande	  samverkan	  kring	  e-‐tjänster	  
var	  hälso-‐	  och	  sjukvården.	  Den	  första	  nationella	  IT-‐strategin	  för	  vård	  och	  	  
omsorg	  togs	  fram	  år	  2005,	  och	  har	  därefter	  följts	  upp	  år	  efter	  år	  och	  ny	  bytt	  namn	  till	  Nationell	  e-‐
hälsa.	  Namnbytet	  i	  sig	  signalerade	  en	  strategisk	  insikt	  om	  att	  det	  inte	  främst	  är	  teknik,	  som	  
strategin	  fokuserar	  på	  utan	  på	  effekter	  av	  en	  verksamhetsutveckling,	  där	  IT	  är	  ett	  redskap.	  
Beskrivningen	  av	  ehälsostrategin	  är	  nu	  att	  den	  handlar	  om	  hur	  framtidens	  vård	  och	  omsorg	  som	  
helhet	  ska	  fungera	  och	  förbättras	  med	  hjälp	  av	  e-‐tjänster.	  Det	  är	  också	  förtydligat	  att	  strategin	  ska	  
skapa	  nytta	  för	  tre	  grupper;	  invånare,	  personal	  och	  beslutsfattare.	  Invånare	  ska	  ha	  tillgång	  till	  
kvalitetssäkrad	  information	  och	  e-‐tjänster	  för	  att	  kunna	  vara	  delaktiga	  i	  sin	  egen	  vård.	  Personal	  ska	  
ha	  tillgång	  till	  välfungerande	  och	  samverkande	  system	  med	  rätt	  information	  för	  deras	  arbete	  och	  
beslutsfattare	  ska	  ha	  tillgång	  till	  beslutsunderlag	  för	  verksamhetsstyrning,	  planering	  och	  
resursfördelning.	  

10.3	  En	  nationell	  organisation	  med	  gemensam	  finansiering	  
I	  Vinnovas	  Guide	  för	  effektiv	  regional	  e-‐utveckling	  nämns	  e-‐hälsoområdet	  som	  det	  område	  där	  
nationell	  samverkan	  har	  utvecklats	  längst,	  förbi	  stadier	  som	  mer	  handlar	  om	  möten	  och	  
gemensamma	  måldiskussioner,	  fram	  till	  aktiv	  samfinansiering	  och	  gemensam	  styrning.	  Formerna	  
har	  varit	  ett	  gemensamt	  landstingsägt	  bolag,	  Inera	  AB,	  som	  finansieras	  av	  sina	  medlemmar,	  
landstingen.	  Utöver	  grundfinansieringen	  har	  bolaget	  fått	  uppdrags-‐	  och	  projektfinansiering	  från	  
andra	  parter,	  exempelvis	  Socialdepartementet.	  Under	  år	  2013	  omsatte	  bolaget	  och	  dess	  
beställardel	  ungefär	  600	  miljoner	  kronor.	  Det	  kan	  jämföras	  med	  att	  summan	  av	  samtliga	  
landstingens	  totala	  IT-‐kostnader,	  inklusive	  personal,	  	  	  
ligger	  kring	  8-‐9	  miljarder.	  	  
	  
När	  bolaget	  startade,	  1999,	  var	  det	  första	  gemensamma	  projektet	  en	  webbplats	  med	  information	  
om	  hälsa	  och	  sjukvård,	  som	  idag	  heter	  1177.se.	  Den	  inledande	  finansieringen	  byggde	  på	  en	  
solidarisk	  modell	  med	  tanken	  att	  alla	  på	  sikt	  skulle	  delta,	  och	  innebar	  att	  landstingen	  betalade	  1	  
krona	  per	  invånare.	  Under	  ett	  par	  inledande	  år	  sköt	  staten	  till	  projektmedel	  för	  en	  investeringsfas,	  
och	  budgeten	  hamnade	  på	  ungefär	  10	  miljoner	  kronor.	  
	  
Vinnovas	  Guide	  för	  effektiv	  regional	  e-‐utveckling	  bedömer	  att	  en	  framgångsfaktor	  för	  e-‐
hälsoarbetet	  är	  att	  man	  har	  ordnat	  finansiering	  genom	  sina	  egna	  medlemmar,	  landstingen,	  och	  
därigenom	  kan	  åstadkomma	  mer	  än	  vad	  kommunernas	  motsvarighet	  Cesam	  kan,	  där	  det	  bara	  
funnits	  en	  rådgivande	  roll.	  Rapporten	  noterar	  också	  att	  de	  nationella	  stimulansbidrag	  och	  stöd	  som	  
finns	  sällan	  går	  direkt	  till	  enskilda	  kommuner	  utan	  förutsätter	  regionala	  samarbetsorgan	  eller	  
myndigheter.	  	  
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10.4	  E-‐hälsoområdets	  erfarenheter	  och	  lösningar	  	  

Integrationsplattform	  

Vårdens	  tidigare	  ganska	  yviga	  flora	  av	  olika	  integrationslösningar	  och	  olika	  gränssnitt	  för	  samma	  
informationsmängder	  ledde	  efter	  ett	  par	  år	  fram	  till	  ett	  arbete	  med	  att	  ta	  fram	  ett	  gemensamt	  
regelverk	  för	  IT-‐arkitektur.	  Grunden	  för	  de	  gemensamma	  integrationslösningarna	  baseras	  på	  en	  så	  
kallade	  tjänsteplattform,	  ett	  koncept	  som	  omfattar	  en	  teknisk	  integrationsplattform,	  en	  standard	  
för	  kommunikation	  och	  gränssnittsutformning	  samt	  processer	  för	  bland	  annat	  anslutning	  av	  
konsumenter	  och	  producenter.	  Det	  utformas	  så	  kallade	  tjänstekontrakt	  per	  funktion	  och	  per	  
informationsmängd,	  vilket	  skapar	  ett	  gemensamt	  teknikoberoende	  “språk”	  som	  används	  av	  
samtliga	  producenter	  och	  konsumenter	  som	  utbyter	  information	  via	  tjänsteplattformen.	  
	  
En	  liknande	  integrationsplattform	  föreslås	  för	  det	  digitala	  biblioteket	  som	  kan	  dra	  lärdom	  av	  
vårdens	  tjänsteplattform,	  framförallt	  när	  det	  gäller	  att	  etablera	  gränssnittsstandarder	  per	  
informationsmängd	  som	  underlättar	  anslutning	  av	  nya	  informationskällor.	  Även	  etablerade	  
processer	  och	  dokumentation	  för	  anslutande	  konsumenter	  kan	  användas	  som	  underlag	  för	  
biblioteksplattformen.	  	  

Gemensamma	  tjänster	  

Inom	  e-‐hälsa	  har	  tjänster	  som	  utvecklats	  delats	  in	  i	  tre	  områden;	  invånartjänster,	  vårdtjänster	  och	  
infrastrukturtjänster.	  Det	  som	  invånare	  främst	  ser	  är	  webbplatsen	  1177.se	  där	  man	  utöver	  generell	  
och	  lokal	  hälsoinformation	  också	  kan	  logga	  in	  och	  komma	  åt	  personliga	  tjänster	  som	  exempelvis	  
tidsbokning	  och	  receptförnyelse.	  Namnet,	  1177,	  är	  till	  för	  att	  koppla	  ihop	  webbplatsen	  med	  numret	  
till	  den	  andra	  stora	  invånartjänsten	  som	  är	  sjukvårdsrådgivning	  på	  telefon.	  De	  sjuksköterskor	  som	  
svarar	  i	  telefon	  använder	  sig	  i	  sitt	  arbete	  av	  en	  vårdtjänst,	  ett	  beslutsstöd.	  Invånar-‐	  och	  
vårdtjänsterna	  knyts	  i	  sin	  tur	  ihop	  av	  infrastrukturtjänster	  som	  exempelvis	  ett	  gemensamt	  adress-‐	  
och	  behörighetsregister	  och	  ett	  säkert	  nät	  för	  överföring	  av	  integritetskänslig	  information.	  
	  
Det	  finns	  alltså	  en	  gemensam	  teknisk	  plattform	  som	  stödjer	  olika	  synliga	  tjänster,	  riktade	  till	  olika	  
målgrupper.	  Exempelvis	  finns	  tjänsten	  umo.se,	  ungdomsmottagningen	  på	  nätet,	  som	  har	  ett	  helt	  
annat	  målgruppsanpassat	  tilltal	  än	  1177.se	  och	  beslutsstödet	  för	  sjuksköterskor	  som	  har	  sitt	  eget	  
anpassade	  innehåll	  och	  tilltal.	  Samordningsvinsterna	  ligger	  i	  att	  samfinansiera	  och	  gemensamt	  
utveckla	  allt	  som	  kan	  vara	  gemensamt	  och	  att	  sedan	  arbeta	  lokalt	  med	  det	  som	  är	  specifikt	  lokalt.	  I	  
det	  gemensamma	  publiceringsverktyget	  för	  webbredaktörer	  kan	  en	  lokal	  redaktör	  skapa	  en	  lokal	  
startsida	  för	  sin	  region	  med	  lokala	  nyheter	  och	  texter,	  kombinerat	  med	  nationellt	  innehåll,	  och	  även	  
göra	  regionala	  tillägg	  i	  nationella	  texter	  som	  tas	  fram	  av	  den	  centrala	  redaktionen.	  Den	  
gemensamma	  plattformen	  tillhandahåller	  också	  API:	  er	  som	  kan	  användas	  för	  att	  integrera	  innehåll	  
och	  tjänster	  i	  andra	  kanaler	  än	  de	  gemensamma.	  
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Erfarenheter	  av	  samverkansgrupper	  och	  nätverk	  
En	  stor	  del	  av	  arbetet	  inom	  e-‐hälsoområdet	  har	  handlat	  om	  att	  prova	  former	  för	  samverkan	  på	  olika	  
nivåer.	  På	  det	  redaktionella	  området	  finns	  ett	  nätverk	  av	  regionala,	  landstingsanställda	  
webbredaktörer,	  som	  tar	  ansvar	  för	  sina	  regionala	  delar	  av	  webbplatsen.	  En	  nationell	  redaktion	  
hjälper	  till	  med	  att	  samordna	  nätverket	  och	  tar	  fram	  allt	  innehåll	  som	  är	  av	  nationell	  karaktär.	  
Teknisk	  utveckling	  har	  ibland	  beställts	  av	  externa	  utförare,	  ibland	  av	  anställda	  inom	  det	  
gemensamma	  bolaget.	  För	  att	  styra	  den	  tekniska	  utvecklingen	  finns	  olika	  styrgruppsmodeller	  med	  
deltagare	  från	  flera	  landsting.	  Just	  nu	  pågår	  ett	  försök	  med	  att	  lägga	  ut	  hela	  ansvaret	  för	  alla	  
invånartjänster	  på	  ett	  enskilt	  landsting,	  Stockholm,	  som	  då	  agerar	  utförare	  åt	  bolaget	  och	  åt	  andra	  
landsting.	  
	  
Sammanfattningsvis	  kan	  man	  säga	  att	  under	  Ineras	  första	  år	  var	  bolaget	  inte	  så	  intressant	  för	  
ägarna	  eftersom	  de	  betraktade	  en	  webbplats	  som	  en	  ganska	  marginell	  verksamhet	  och	  därför	  inte	  
heller	  var	  så	  aktiva	  i	  sin	  styrning	  av	  den.	  Nu,	  då	  bolaget	  omfattar	  väldigt	  många	  fler	  komplexa	  it-‐
stöd	  och	  e-‐tjänster	  är	  intresset	  och	  kravet	  på	  styrning	  och	  delaktighet	  mycket	  högre.	  Det	  har	  lett	  till	  
en	  organisation	  som	  har	  en	  politisk	  styrelse	  med	  två	  politiker	  från	  sex	  geografiska	  
sjukvårdsområde,	  en	  från	  den	  styrande	  majoriteten	  och	  en	  från	  oppositionen.	  Kopplat	  direkt	  till	  
styrelsen	  finns	  en	  beredningsgrupp	  med	  landstingsdirektörer	  eller	  motsvarande.	  Det	  finns	  också	  
ett	  strategiskt	  råd	  med	  verksamhetsutvecklingsperspektiv.	  Inom	  de	  tre	  programområdena	  invånar-‐
,	  vård-‐	  och	  infrastrukturtjänster	  finns	  sedan	  både	  styr-‐	  och	  förvaltningsgrupper. 
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11.	  Redovisning	  av	  projektarbetet	  

11.1	  Inledning	  
Arbetet	  under	  januari-‐juni	  har	  genomförts	  i	  två	  faser.	  Under	  januari-‐april	  skedde	  den	  största	  delen	  
av	  insamling	  av	  material	  med	  intervjurundor,	  möten	  och	  inläsning.	  Under	  maj-‐juni	  har	  fokus	  legat	  
på	  analys	  av	  insamlat	  material,	  workshops	  och	  viss	  presentation	  av	  slutsatser.	  

11.2	  Intervjuer	  och	  insamlingsarbete	  

Intervjuer med nationella intressenter 
• Peter	  Hernfalk,	  it-‐arkitekt,	  har	  genomfört	  intervjuer	  med	  projektets	  nationella	  intressenter.	  

	  
Intervjuade:	  

• Per	  Mattsson,	  Enhetschef	  Digitala	  biblioteket,	  Malmö	  Stadsbibliotek	  
• Tomas	  Xavier,	  Teknisk	  projektledare	  för	  Uppsala	  läns	  bibliotekswebb	  
• Anna	  Petrén-‐Kihlström,	  IT-‐chef	  kulturförvaltningen,	  Göteborgs	  stad	  
• Peter	  Krantz,	  CIO,	  Kungliga	  biblioteket	  
• Daniel	  Andersson,	  Utvecklingsledare	  Digitala	  biblioteket,	  Stockholms	  stadsbibliotek	  
• Katarina	  Dorbell,	  verksamhetsansvarig,	  Barnens	  bibliotek	  

Intervjuer	  i	  Stockholms	  län	  
Helena	  Hodell,	  utredare,	  har	  genomfört	  intervjuer	  med	  bibliotekschefer	  för	  kommunbibliotek	  i	  
Stockholms	  län	  och	  kartlagt	  bibliotekens	  befintliga	  digitala	  verksamhet.	  
	  
Intervjuade:	  

• Kerstin	  Hassner,	  Biblioteken	  i	  Danderyd	  
• Birgitta	  Vinnå,	  Järfälla	  bibliotek	  
• Kristina	  Herrlander,	  Solna	  stadsbibliotek	  
• Brittmari	  Allen,	  Vaxholms	  stadsbibliotek	  
• Anja	  Dahlstedt,	  Bibliotek	  Botkyrka	  
• Susanna	  Ohlström,	  Biblioteken	  i	  Sollentuna	  
• Nick	  Jones,	  Bibliotek	  Huddinge	  

Övriga	  möten	  med	  intressenter	  	  
Under	  insamlingsfasen	  har	  Oskar	  Laurin,	  projektledare	  och	  Maria	  Ekendahl,	  utredare	  genomfört	  
möten	  med	  tjänstemän	  på	  Sveriges	  kommuner	  och	  landsting,	  SKL,	  och	  på	  Kulturrådet.	  Inom	  ramen	  
för	  den	  jämförande	  studien	  med	  IT	  i	  vården	  intervjuades	  vice	  VD	  för	  landstingens	  gemensamma	  
bolag	  Inera.	  
 
Workshoppar	  
Projektet	  har	  genomfört	  två	  stycken	  workshoppar	  under	  maj	  för	  att	  kommunicera	  med,	  och	  samla	  
in	  respons	  från	  olika	  intressenter.	  Vid	  det	  ena	  tillfället	  deltog	  representanter	  från	  stadsbiblioteken	  i	  
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Stockholm,	  Malmö,	  Göteborg	  och	  Uppsala	  och	  vid	  det	  andra	  tillfället	  deltog	  webbredaktörer	  och	  IT-‐
ansvariga	  från	  bibliotek	  inom	  Stockholms	  län.	  

Kartläggning	  av	  befintliga	  länssamarbeten	  
Projektet	  har	  genomfört	  en	  kartläggning	  av	  13	  befintliga	  länssamarbeten	  runt	  om	  i	  landet,	  med	  
sammanställning	  av	  bland	  annat	  systemmiljö,	  organisation	  och	  avtalsformer	  i	  de	  olika	  
samarbetena.	  

Jämförande	  studie	  med	  gemensam	  plattform	  inom	  vården	  
Projektet	  har	  använt	  utvecklingen	  av	  landstingens	  gemensamma	  webbplats	  1177.se	  som	  
referensprojekt	  för	  jämförelser.	  

Egna	  utredningar	  
Med	  hjälp	  av	  material	  från	  intervjurundorna	  och	  inläsningsmaterial	  har	  projektet	  utrett	  tekniska,	  
innehållsliga,	  juridiska,	  ekonomiska	  och	  organisatoriska	  förutsättningar	  för	  samarbete.	  

• Teknisk	  utredning:	  förnyad	  teknisk	  kravställning	  på	  delningsbar	  plattform.	  
• Innehåll:	  fokusgrupper,	  analys	  av	  e-‐boktips	  och	  insamling	  av	  erfarenheter	  från	  

bibliotekswebbredaktioner	  
• Juridisk	  utredning:	  alternativ	  för	  huvudmannaskap,	  samarbetsavtal	  och	  LOU.	  
• Ekonomisk	  utredning:	  total	  budget,	  kostnad	  för	  deltagande,	  betalningsmodeller	  och	  

finansieringsmöjligheter.	  
• Organisatorisk	  utredning:	  organisering	  av	  innehållslig	  och	  teknisk	  utveckling.	  

11.3	  Nästa	  steg	  

Ansökningar	  om	  projektmedel	  
För	  att	  skapa	  möjlighet	  till	  fortsatt	  arbete	  med	  planering	  och	  framtagande	  av	  en	  nationell	  
delningsbar	  plattform	  har	  projektet	  gjort	  två	  Vinnovaansökningar	  under	  våren	  2014.	  
	  
Genomförda	  ansökningar	  till	  Vinnova:	  

• FRÖN	  -‐	  För	  ökad	  innovation	  i	  offentligt	  finansierad	  verksamhet.	  Beviljad,	  juni	  2014,	  
375000	  SEK.	  

• Digitalisering	  för	  framtidens	  skola	  -‐	  Innovationsprojekt.	  Beslut	  i	  oktober	  2014.	  

Under	  sommar	  och	  höst	  2014	  avser	  projektet	  gå	  vidare	  med	  ytterligare	  ansökningar	  till	  bland	  
andra	  Vinnova	  och	  Kulturrådet.	  

Påbörjade	  och	  kommande	  aktiviteter	  
• Utarbetar	  samarbetsavtal	  med	  Malmö	  stadsbibliotek	  
• Etablerat	  kontakt	  med	  Föreningen	  Storstockholms	  kultur-‐	  och	  fritidschefer	  
• Producerar	  presentationsmaterial	  inför	  hösten	  2014	  
• Inbokat	  deltagande,	  scen	  och	  monter	  på	  Digitala	  torget,	  bokmässan	  2014	  

 


