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Sammanfattning 
I denna rapport sammanställer vi behov när det gäller digitalisering av biblioteken inom Stockholms län.  
Vi ser att nöjdheten med det egna digitaliseringsarbetet är lågt, viljan till samverkan stor och 
interoperabiliteten låg. Vi lägger fram fyra förslag på hur Stockholms läns landsting kan bidra till ökad 
samverkan inom digitalisering. Dessa förslag är: 

1. Användarorientering - Ta fram gemensamma metoder för användarundersökningar och sammanställa
statistiska analyser gällande e-tjänster.

2. Gemensam upphandling - Agera som central part i avtalssamverkan.

3. Teknisk kompetens - Kompensera för teknisk kompetensbrist hos kommunerna.

4. Forum för digital strategi - Ta ansvar för länets digitala utveckling genom att erbjuda ett forum för
strategiska beslut som leder till ökad samverkan.
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Bakgrund 
 
Stockholms läns landsting (SLL) har under 2017 genomfört en enkätundersökning gällande alla 
länsfunktioner inom kultursektorn. Några frågor i enkäten behandlade länsfunktionen Regionbiblioteket. 
Frågorna var:  
 

- Vad vill ni att Regionbiblioteket skall göra mer av?  
- Vad vill ni att Regionbiblioteket skall göra mindre av?  

 
En snabb översyn av detta material visar att det inom digitalisering finns åtskilliga områden där 
kommunerna vill ha stöd från Regionbibliotek Stockholm. Crio Partner AB har fått därför fått i uppdrag 
att närmare undersöka behovet av samordning när det gäller digitalisering för länets bibliotek. Syftet är att 
få en samlad bild av behoven och ge en möjlig riktning för framtida samarbeten och samverkan. Vi 
kartlägger i den här rapporten behoven av samverkan hos sex bibliotek i Stockholms län: Järfälla, 
Huddinge, Botkyrka, Solna, Stockholm och Norrtälje.  Ambitionen är inte att bli heltäckande utan att sätta 
fingret på de digitala områden som behöver utvecklas och sedan föra en vidare diskussion om hur det 
skulle kunna ske.  
 
I intervjuerna beskriver bibliotekscheferna behoven inom de områden som idag definieras som digitala 
tjänster, infrastruktur och medier. Men vi kan också se att cheferna uttrycker ett behov av strategi för ökad 
beredskap. För att kunna möta nya utmaningar. Där blir behoven inom områden idag indikatorer på vad 
som behövs framöver. 
 

Metod 

För att komma fram till vilka områden där samarbete mellan kommunerna bäst lämpar sig har 
djupintervjuer med ansvariga chefer genomförts. Efter att en sammanställning av behoven presentats för 
cheferna anordnandes en workshop. Målet med den var att fördjupa diskussionen om samverkan och 
finna de områden där samarbete kan ge mesta möjliga effekt. Genom en omvärldsanalys får vi sedan se 
hur behoven passar in i de utvecklingslinjer som till exempel KB, SLL och SKL arbetar med just nu. 
Nästa naturliga steg vore att formulera en handlingsplan för samarbeten inom digitalisering för de 
involverade biblioteken. Tyvärr är det ett arbete som inte ryms inom arbetet med denna rapport. 
 
Interv jupersoner  (Interv juerna genomfördes  12/9 -  21/10 2017) 
Nick Jones  Konst- och bibliotekschef på Huddinge kommun 
Oskar Laurin  Enhetschef Digitala Biblioteket på Stockholms stadsbibliotek 
Kristina Herrlander  Bibliotekschef i Solna stad 
Birgitta Vinna  Bibliotekschef på Järfälla kommun 
Per Ahlin   Kulturchef Norrtälje kommun 
Anja Dahlstedt   Verksamhetschef för Bibliotek Botkyrka 
Malin Ögland  Regionbibliotek Stockholm 
Christina Ring   Kommunförbundet Stockholm 
Krister Hansson  Chef på Internationella Biblioteket. (Tidigare chef vid Regionbibliotek Sthlm) 
Hanna Johansson  Regionbibliotek Stockholm 
Linda Skårbratt  Verksamhetsutvecklare Götabiblioteken 
Jesper Klein  Utredare på Kungliga Biblioteket 
 
Medverkande på Workshop 3/10 
Oskar Laurin   Enhetschef Digitala Biblioteket på Stockholms stadsbibliotek 
Kristina Herrlander  Bibliotekschef i Solna stad 
BigittaVinna  Bibliotekschef på Järfälla kommun 
Per Ahlin   Kulturchef Norrtälje kommun 
Anna Stina Takala  Verksamhetsutvecklare Botkyrka kommun (ersättare för Anja Dahlstedt) 
Malin Ögland   Chef för Regionbibliotek Stockholm 
Christina Fogelström Enhetschef Stockholms läns landsting  
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Behovsinventering 
 
I detta kapitel sammanställer vi de utmaningar och behov som bibliotekscheferna har uttryckt i intervjuer 
och workshop. De fyra områden som vi fördjupar oss i, e-böcker databaser, bibliotekssystem och publik 
IT dominerar intervjutiden i samtliga fall. Under rubriken övrigt samlar vi behov som uttrycks en, eller 
max två gånger, under utredningstiden. Citat i texten är tagna från inspelade intervjuer. 

 
E-böcker  

Utmaningar  
Ända sedan e-böckernas intåg på den svenska bokmarknaden har de omgärdats av het debatt. Där 
”Kostnaderna för e-böcker på biblioteken skjuter i höjden!” och ”Bibliotekens e-boksmodell stryper den 
kommersiella handeln av pocketböcker” är vanliga polemiska inslag. Men enligt KBs senaste statistik har 
e-boklånen på biblioteken stadigt ökat och är nu en naturlig del av beståndet på svenska folkbibliotek.1 
Trots detta är bibliotekscheferna fortfarande inte helt trygga, eller nöjda, med sin hantering av 
medieformen. 
 
Samtliga chefer nämner utmaningar i arbetet med e-böcker.  Det som kommer upp först är bristen på 
mångfald i katalogen. Då främst litteratur på andra språk än svenska och engelska. De flesta av cheferna är 
missnöjda med den katalog som E-lib erbjuder och har inte i dagsläge några andra leverantörer i sin 
katalog. (Endast Stockholms stadsbibliotek erbjuder andra leverantörer av svenska e-böcker). Vad vi erfar 
finns det dock inget strategiskt arbete inom länet att för inkludera fler leverantörer eller på annat sätt 
utveckla katalogen. 
 
Cheferna uttrycker även ett missnöje med prismodellen och tjänsten där biblioteken gör sitt urval. Man 
beskriver det som ett mycket tidskrävande arbete. Bara för att hålla ordning ”i de digitala hyllorna” krävs 
mycket handpåläggning. Något som varje kommun nu gör för egen maskin. Det gäller exempelvis att 
sortera bort verk som är av ”reklamkaraktär”, eller kortare noveller och böcker som är utgivna som 
enskilda kapitel. Dessutom måste man bevaka så att inte oseriösa aktörer kommer in i katalogen som vi 
sett i Skåne under våren.2 Flera av dessa steg skulle kunna skötas på en högre nivå utan att för den delen 
göra intrång i bibliotekens egen mediestrategi. Dessutom återkommer de intervjuade cheferna till att deras 
personal tycker att det är svårt att förmedla böckerna i E-libs tjänst. Det är fortfarande för många steg 
som krävs av låntagaren. Sammanslaget ger detta en uteslutningseffekt hos de biblioteksbesökare som har 
låg IT-kompetens och de som söker efter böcker på andra språk än svenska. Något som bekräftas av 
Botkyrka kommun i deras studie Bibliotek Botkyrkas flitigaste e-bokslåntagare (2014)3. 
 
Resu l ta t  f rån workshop 
På en skala från 1-7. Där minimum är 1 och max 7 svarade de 5 bibliotekscheferna enligt följande. 
 

 

                                                        
1 http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2017/E-bocker-okar-och-biblioteken-satsar-pa-barn-och-unga/ 
2 https://www.sydsvenskan.se/2016-11-16/skanorsfamilj-startade-forlag-och-tjanade-pengar-pa-att-masslana-egna-titlar 
3 https://bibliotek.botkyrka.se/sv/content-page/f%C3%B6rdjupat-om-bibliotek-botkyrka-1 
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Nöjdheten i gruppen uppgår till 2,6 av 7. 
 

 

Behovet av samverkan uppskattas till 5,8 av 7. 
 
Behov  
Upphandling: För att bredda utbudet och för att se till att driva utvecklingen mot mer 
verksamhetsfrämjande system och innehåll. 
Urval: Samordna lösningar gällande sortering/filtrering i befintlig katalog. 
Strategi: Hitta gemensamma sätt att använda e-böcker på ett sätt som ökar bibliotekens måluppfyllelse. Till 
exempel genom att sätta press på E-lib för att utveckla ett enklare låneförfarande och därmed inkludera 
fler medborgare. 
Leverantörskontakter: Driva frågan om att få in flera leverantörer i e-bokskatalogen. 
Användarstatistik: Mer kunskap om användarnas behov och upplevelse. 
Teknisk utveckling: Driva på utvecklingen av en ny, och bättre, tjänst för utlån. 
 
Behovstaggar: upphandling, inköp, strategi, teknisk kompetens, leverantörskontakter  
(Dessa ”taggar” kommer att återanvänds under resultatdelen nedan) 
 

Databaser 

Som en del i bibliotekens digitala erbjudande finner vi databaser. Alla biblioteken i denna studie 
tillhandahåller både kostnadsfria och betalningsbelagda databaser till sina medborgare.  
 
Utmaningar 
Utbudet varierar stort. Vilket i sig inte är något problem. Kataloger anpassas efter det samhälle som 
biblioteken verkar i. Men på frågan om hur man arbetar med att hålla kvalitet i sina databaser är svaren 
nedslående. Några chefer har nyligen gjort "en översyn" och plockat bort enskilda databaser på grund av 
mycket låg användning, men ingen uppger att de arbetar systematiskt med kvalitet baserat på statistiskt 
underlag av användningen och behoven. 
 
Kostnaderna för databaser varierar såklart med utbudet. Samtidigt måste vi konstatera att det är svårt att 
utreda om kostnaderna är rimliga då man uppger att man inte vet hur användningen ser ut. Majoriteten av 
cheferna uppger att de inte hinner, eller har kompetens ”hos sig”, att bedriva ett kvalitativt arbete med 
databaserna. En chef berättar att ”När vi inte vet hur besökarna använder våra databaser blir våra beslut 
baserade på anekdoter”. Hon fortsätter med att säga att -”Personalens föreställningar om besökaren, inte 
kunskapen om besökaren, får styra innehållet.” Mycket av chefernas funderingar handlar om just detta. 
Hur de saknar kvalitetsmått när det gäller de digitala tjänster som erbjuds. För databaser blir det allra 
tydligast. I avsaknad av strategi så ser vi att databaserna ofta ”lever sitt eget liv” och att de sällan sätts 
under lupp. Dessutom saknas en aktiv omvärldsbevakning och inköpsstrategi i många fall.  
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Resultat av workshop 
På en skala från 1-7. Där minimum är 1 och max 7 svarade de 5 bibliotekscheferna enligt följande. 
 

 
 
Nöjdheten i gruppen uppgår till 1,8 av 7. 
 
 

 
 
Behovet av samverkan uppskattas till 6 av 7. 
 
Behov 
Kvalitetsanalys: Gemensamma verktyg och metoder för att utvärdera kvaliteten i arbetet med databaserna. 
Användarstatistik: Hjälp med att sammanställa och jämföra statistik på besökarbehov från den egna och 
andra kommuner. 
Urval: Att baserat på en kvalitativ analys (besökarbehov och besökarnöjdhet) och omvärldsbevakning få 
hjälp med att göra ett relevant urval. 
 
Behovstaggar: upphandling, urval, statistik, kvalitet. 
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Bibliotekssystem 
 

Bibliotekssystemet spelar en central roll i utvecklingen av digitala bibliotek. Systemet måste motsvara 
dagens krav på användarvänlighet, systemintegration och dessutom vara öppet för utveckling baserat på 
framtida behov. Upphandlade system är svåra att byta ut och det val man gör kommer att påverka 
verksamheten under en mycket lång tid. Därför är det av yttersta vikt att upphandlingen av 
bibliotekssystem görs på ett högkvalitativt sätt. 
 
 
Utmaningar  
Alla intervjuade chefer har upphandlat Axiells Book-IT som bibliotekssystem. Detta är inget ovanligt. 
Axiell uppger att man levererar sin tjänst Book-IT till en majoritet av landets folkbibliotek. Men det är 
ändå något som samtliga chefer beskriver som problematiskt. Alla chefer är tämligen missnöjda med den 
"monopolliknande" ställning som Axiell har.  Flertalet chefer påtalar problem med utveckling av Book-IT. 
Då nämner man främst att Axiell som motpart inte ”tar bibliotekets utvecklingsbehov på allvar”. Vi kan 
dessutom konstatera att skillnaderna, både vad gäller pris och möjlighet till utveckling gentemot 
leverantören, är stora inom länet.  När det gäller upphandling av bibliotekssystem så ser de flesta 
biblioteken att de brister i kravställarkompetens och att tidsåtgången för upphandling är "förlamande" 
stor. Delvis som en följd av att man gör det sällan och därför ”uppfinner hjulet varje gång”. 
 
Resu l ta t  av  workshop 
På en skala från 1-5. Där minimum är 1 och max 7 svarade de 5 bibliotekscheferna enligt följande. 

 
 
Nöjdheten i gruppen uppgår till 4,8 av 7. 
 

 
Behovet av samverkan uppskattas till 6,2 av 7. 
 
Behov 
Upphandling: Att med gemensamma krafter se till att göra bra köp. Eventuellt göra en upphandling på 
landstingsnivå som kommunerna kan göra avrop från. 
Strategi: Ett forum för att hitta samarbetsformer inom arbetet med nuvarande bibliotekssystem, samt 
staka ut en vision för framtiden. 
Kravställning: Vidareutveckla och dela de tekniska kravställningarna. 
 
Behovstaggar: upphandling, strategi, kravställning 
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Publik IT  

För att alla användare skall kunna ta del av digitala bibliotekstjänster måste den publika IT-miljön vara 
tillfredställande (Med publik IT-miljö menar vi exempelvis publika datorer/skrivare/wifi/scanners/ 
informationsskärmar etc.). Bibliotekscheferna ansvarar för den publika IT-miljön och arbetet som läggs 
ner här konkurrerar ofta med de resurser, både ekonomiska och tidsmässiga, som kan läggas på utveckling 
av andra bibliotekstjänster som efterfrågas av personal och besökare. 
 
Utmaningar 
Majoriteten av de intervjuade cheferna uttrycker att man är missnöjda med den kvalitet som den publika 
IT-miljön erbjuder. Det finns en utbredd förklaringsmodell hos de intervjuade cheferna att den egna 
kommunala IT-organisationen inte "hör" eller "bryr sig" om de speciella omständigheter som råder kring 
publik IT på biblioteken. De intervjuade cheferna känner sig ofta ”små” i relation till de behov som 
kommer från vård, skola och omsorg. De får sällan komma till tals eller har litet inflytande på kommunens 
IT-avdelning både vad gäller upphandling och utveckling.4 Till sist sitter de fast i lösningar som inte 
lämpar sig för biblioteken. Kommungemensamma upphandlingar sträcker sig dessutom ofta över lång tid. 
Ibland upp emot tio år. Möjligheten att kravställa kommer därmed mycket sällan. 
 
Resultat av workshopen 
På en skala från 1-7. Där minimum är 1 och max 7 svarade de 5 bibliotekscheferna enligt följande. 

 
Nöjdheten i gruppen uppgår till 3,4 av 7. 
 

 
Nöjdheten i gruppen uppgår till 6,2 av 7. 
 
Behov 
Upphandling: När det kommer till upphandlingar av IT är biblioteken inte prioriterade i sina kommuner. 
Här behöver de dela sina erfarenheter och hitta sätt att bli starkare i sina kommuners struktur. Alternativt 
att man samverkar i upphandlingsfrågorna. 
Kravställning: Biblioteken behöver lära av varandra. ”Best-case-scenarios” delas och sprids inom länet. 
Eventuellt upprätta en kravställning som beskriver ”hygiennivå” för alla länets bibliotek. 
Strategi: Forum för att skapa visioner där publik IT matchar bibliotekens digitala utveckling. 
Användarstatistik: Samlad data för att säkerställa att den publika IT-miljön matchar användarnas behov. 
 
 
                                                        
4 Det skall här nämnas att Botkyrka bibliotek inte känner igen sig i denna beskrivning och vi ser att det mycket väl 
kan finnas kommunala IT-avdelningar som ger biblioteken det stöd som krävs. Men resonemanget är tillämpligt på 
de andra biblioteken i studien. 
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Behovstaggar: upphandling, kravställning, strategi, användarstatistik 
 

Övrigt 

 
Förutom områdena e-böcker, databaser, bibliotekssystem och publik IT har andra samverkansbehov lyfts 
av bibliotekscheferna. Men då endast vid ett eller två tillfällen. Dessa bör nämnas och kan vara frön att så i 
framtida samverkan. Men vi har tyvärr inte möjlighet att fördjupa oss i dem inom ramen för denna 
rapport. 
 
Utan inbördes ordning är även detta behov som dykt upp under intervjuerna.  

- Gemensamma inköp/licenser på digitala dagstidningar och tidskrifter. 
- Påverka KB/Libris metadata-avdelning (anpassning till folkbibliotekens behov). 
- Ökad digitalisering av fjärrlånen. 
- SAB kontra Dewey. 
- Samarbeten med SVT & SR om att tillgängliggöra digitala arkiv via biblioteken. 
- Internationella medier: Tillgång till och förmedling av digitala medier. 
- Digital i det fysiska: Allt från att gestalta information till att använda interaktiv teknologi för att 

utforska nya former av berättande och lärande. 
- Stöd vid avtalsuppföljning när det är leverantör där hela regionen drabbas som till exempel i våras 

(BTJ). 
- Utveckla gemensam webbplattform för länets alla bibliotek. 
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Resultat av behovsinventering 
 
Den sammanlagda bilden av behoven visar på att digitalisering är ett område där bibliotekscheferna vill 
samverka. Samt att man inte är nöjd med sitt eget arbete inom dessa områden. Man ser helt enkelt en 
nödvändighet att samverka för att uppnå kvalitet i sitt eget arbete. 
 

 
 
 
När vi talar med bibliotekscheferna så kommer de befintliga systemens problem och förtjänster upp först. 
Men man ser även att en samverkan kring dessa skulle kunna ge en bra grund för att hantera utmaningar i 
system och tjänster som ligger framför oss när biblioteken digitaliseras allt mer. Om man då riktar blicken 
från de tjänster som biblioteken erbjuder idag, till vilka behov som finns inom arbetet med tjänsterna, kan 
vi se tydliga mönster. En sammanslagning av behovstaggarna ovan ger oss följande resultat: 
 
upphandling, strategi, teknisk utveckling, upphandling, kravställning, strategi, upphandling, urval, användarstatistik, 
användarstatistik, upphandling, inköp, strategi, teknisk utveckling, leverantörskontakter. 
 
Om en central aktör skall kunna möta upp mot de behov som de intervjuade cheferna uttrycker måste den 
vara kompetent inom följande områden: upphandl ing , s t ra t eg i , t eknisk utve ck l ing  och 
användaror i en t er ing .  
 
Då nöjdheten är minst, och behovet av samverkan är störst, för e-böcker och databaser ser vi anledning 
att börja samverka inom dessa två områden. 
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Möjliga samarbetsformer 
 
Sammanfattar vi behovsinventeringen kan vi konstatera att bibliotekscheferna inte är nöjda med hur man 
hanterar sitt digitala utbud eller sina digitala tjänster. Man saknar, i mångt och mycket, även strategier och 
forum för att ta sig an frågorna på ett tillfredställande sätt. Det står klart att vi idag saknar nationell 
samordning av digitala bibliotek.5 Samtidigt finns det aktörer, på olika nivåer, som skulle kunna driva den 
digitala biblioteksutvecklingen framåt. Frågan är då om det finns digitala strategier och operativa nivåer 
som tar sig an de behov som biblioteken uttrycker och som cheferna kan vara en del av? Som vi ser det så 
agerar de kommunala biblioteken i en struktur där följande aktörer är intressanta. 
 
KB - Kungl iga bibl ioteket  
 
Kungliga biblioteket samordnar det svenska biblioteksväsendet i någon mening. I dagsläget innebär det 
”insamling av statistik, fördelning av bidrag och utveckling av Libris”. Mycket talar för att frågor om 
digital strategi och digital infrastruktur bör skötas på nationell nivå.6  Men något ansvar för ett nationellt 
digitalt bibliotek är dock inte aktuellt enligt biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar. 
 
Det är klart att det finns en del pilar som pekar på KB. Men inom KB:s uppdrag finns det ingen chans i världen att vi kan 
bygga en sådan här plattform. 7 
 
Oavsett vad KBs nationella biblioteksstrategi kommer fram till i frågan om digitala bibliotek så ligger det 
enligt vår bedömning långt fram i tiden.  KB måste få ett nytt uppdrag, utreda frågan och sedan bygga 
infrastruktur. Det är nog rimligt att påstå att ett sådant scenario inte går att vänta på med hänsyn till 
behovsinventeringen ovan. 
 
 
SKL – Sver iges  Kommuner och Landst ing  
 
Redan i inledningen av SKL:s publikation Strategi för e-samhället (2011) konstaterar man ”att det är 
nödvändigt att kommunal sektor i högre grad samverkar kring utveckling av e-förvaltning”. Man slår fast 
att SKL kontinuerligt skall ”återkomma till sina medlemmar rörande behov av gemensamma 
överenskommelser och finansiering kring utveckling av e-förvaltning”. Så enligt SKLs strategi från 2011 
beskriver man sig själv som en aktiv part både för behovsanalys och för att hitta hållbara ekonomiska 
lösningar.  
 
Vad har vi då de facto sett för samordning baserat på folkbibliotekens digitala behov sedan Strategi för e-
samhället publicerades 2011? Under åren 2014-2015 gjorde SKL en överenskommelse med sex förlag om 
kostnader och regler för utlåningen av e-böcker. Alla förlagens titlar kunde nu lånas ut direkt när de nådde 
marknaden. Priset sattes enligt en trappstegsmodell för att snittpriset skulle hamna på en rimlig nivå för 
biblioteken. Detta gjorde kostnadskalkylerna för biblioteken enklare och 70% av de svenska biblioteken 
uppger att man följer överenskommelsen.8 
 
Just nu genomför man en förstudie för gemensam upphandling av e-böcker. Avrop från denna 
upphandling beräknas vara möjligt från Q3 2018. Vad vi erfar så är det endast upphandling i e-boksfrågan 
som SKL tagit sig an. När det gäller e-boksfrågan kan vi fortsätta oss att luta oss mot SKL när det gäller 
förhandling med befintliga förlag. Men frågor om teknisk utveckling av plattform för e-medier och 
leverantörbrist måste antagligen drivas på andra nivåer. 
 

                                                        
5 Svensk Biblioteksförening. Hämtad 2017-10-23 från/ http://biblioteksbladet.se/enighet-om-att-nationellt-e-bibliotek-behovs/ 
6 Fichtelius , Erik et al (red) 2017. Den femte statsmakten. Bibliotekens roll för demokrati , utbildning, tillgänglighet och   
digitalisering. Kungliga Biblioteket. s186 
7 Svensk Biblioteksförening. Hämtad 2017-10-23 från/ http://biblioteksbladet.se/enighet-om-att-nationellt-e-bibliotek-behovs/ 
8 https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/bibliotek/ebocker.89.html 
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Kommunförbundet  STORSTHLM 
Storsthlm har tillsammans med Länsstyrelsen Stockholms län och Stockholms läns landsting tagit 
fram en digital agenda, som Storsthlm är värdorganisation för9. Agendan sträcker sig till 2020 och 
kommer att revideras kontinuerligt. Agendan är ett ramverk för digitalisering som sedan skall 
brytas ned till operativ nivå på kommunerna. Extra intressant för denna utredning är hur agendan 
adresserar digitalisering av offentlig sektor. Man stakar här ut riktlinjer för hur offentlig 
förvaltning måste ta steget fullt ut att bli användarorienterad, att skapa tjänster tillsammans med 
medborgarens väl som huvudsakligt mål. Agendan är ambitiös och tar tag i många av de frågor 
som cheferna har adresserat vid behovsinventeringen. 
 
Biblioteken i regionen var delaktiga i framtagandet av strategin genom Regionbiblioteket mellan 
2014 och 2015. Men när strategin beslutades hade kultursektorn ingen plats i den. Den är 
uttryckligen inriktad på "skola, vård och omsorg".  Hur detta beslut att kringgå kultursektorn, och 
på vilken grund det skett, har inte denna utredning lyckats svara på. 
 
 
Stockholms läns landst ing – Regionbibl io teket  
Den samordnande roll som cheferna efterfrågar återfinns hos Regionbiblioteket när det gäller ett 
flertal olika områden. Alla definierade av den regionala biblioteksplanen.10 I denna har man också 
definierat "Tekniska samarbeten" som ett prioriterat område. Vi kan dock inte se att denna 
prioritering avspeglar sig i varken verksamhetsplan eller verksamhetsberättelser för perioden 
2015-2018. Vad vi däremot kan se är att Regionbiblioteket har varit delaktiga när det gäller 
framtagandet av den regionala digitala agendan. Men någonstans på vägen upphörde detta 
initiativ. Några insatser för att främja tekniska samarbeten, som skulle motsvara det som 
framkommer i vår behovsinventering, har inte genomförts.  
 
Som ramverk för samverkan är Regionbiblioteket en rimlig utgångspunkt. Men för att samverkan 
skall vara attraktivt inom de behovsområden vi definierat så krävs ett annat uppdrag och tydligare 
uppföljning från landstinget sida, ett forum för strategisk samverkan och eventuellt en förändrad 
kompetenssammansättning hos Regionbibliotek Stockholm.  
 
 

Nationellt kontra regionalt 
 
Som Jesper Klein nämner i Den femte statsmakten ingår idag hälften av Sveriges folkbibliotek i samarbeten 
kring digitala tjänster.11 Vi ser samarbeten inom landsting, mellan kommuner och även på mer informell 
basis mellan kollegor. På så sätt kan man “lyfta” frågor och bli en starkare part i relation till 
leverantörerna. Men frågan är om man skall stanna där. Borde vi inte samverka på en nationell nivå när så 
krävs? Och vad krävs för att en sådan samverkan skall vara möjlig?  Vi ser från många håll indikationer på 
att nationellt samarbete är att föredra. Något som författarna av biblioteksföreningens utredning Gemensam 
plattform för digitala folkbibliotek föreslog redan 201412. Därefter, kanske som en följd av rapporten, lanserade 
man iden om "Det Nationella Digitala Biblioteket". Så här beskrev de själv sin ambition: 
 

                                                        
9 StorSTHLM. Hämtad 2017 -10-23 från/ http://www.storsthlm.se/download/18.1bf23fdd1511970bda08bb65/ 
1448021740406/Regional%20digital%20agenda.pdf 
10 Regionbibliotek Stockholm. Hämtad 2017-10-23 från/ http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4 
/2015/01/Regional-biblioteksplan-f%C3%B6r-sthlms-l%C3%A4n-2015-2017.pdf 
11 Fichtelius , Erik et al (red) 2017. Den femte statsmakten. Bibliotekens roll för demokrati , utbildning, tillgänglighet och   
digitalisering. Kungliga Biblioteket. s 205 
12 Biblioteksföreningen. Hämtad 2017-10-23 från / http://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uploads /2016/11/ssb-
avrapportering-utvecklingsstod-biblioteksplattform_2014.pdf 
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Malmö och Stockholms stadsbibliotek tar nu det första steget i en nationell satsning på ett digitalt folkbibliotek för hela 
Sverige, med användarnas behov i centrum. Alla bibliotek i landet är välkomna att bidra till, och ta del av satsningen.13 
 
Samarbetet har dock kommit av sig. Och utifrån vad vi erfar hölls det sista offentliga mötet den 27/5 i 
Västra Götaland. Slutsatsen, att nationellt samarbete vore bäst, är lätt att dra och ambitionen bör kvarstå. 
Men biblioteken i länet har behov av samarbete redan idag. Och det rimliga vore då att starta på regional 
nivå. Utan att för den skull stänga dörrarna för framtida nationella samarbeten.  En av utmaningarna med 
samarbeten på nationell och regional nivå är att vi har autonoma kommuner i Sverige. Mer specifikt 
formulerat i svensk kommunallag:  
 
2 kap 1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning 
till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan 
kommun, ett annat landsting eller någon annan.  
 
Men som vi också kan läsa i Kleins text är intrycket från de samarbeten som finns på regionnivå att 
fördelarna överväger nackdelarna och att de kommuner som gett sig in i samarbetet accepterar 
arrangemanget.14  Ett av de främsta exemplen när vi ser till regional samverkan är Östgötabiblioteken. Ett 
regionalt samarbete mellan de tretton Östgöta-kommunerna samt Tranås kommun. Här samverkar man 
när det gäller: 
 

• Gemensam vision 
• Gemensamt lånekort 
• En gemensam katalog (inklusive e-böcker) 
• Fritt flöde av medier mellan biblioteken 
• Gemensam webb 
• Gemensam upphandling av bibliotekssystem 
• Gemensamma databaser15 16 

 
Två andra regionala samarbeten av intresse är Helgebiblioteken och Norrbottens bibliotek. Huvudsyftet är 
att ge alla invånare samma rätt och tillgång till biblioteksservice, oavsett var man bor. Vi tror att ett bra 
sätt för att komma vidare med samarbete inom stockholmsregionen vore att studera dessa och se på 
applicerbarhet inom SLL. Och då inte bara titta på de tekniska delarna utan även de kulturella skillnader 
som måste överbryggas inom respektive organisation för att samverkan ska fungera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                        
13 Nationella Digitala Biblioteket. Hämtad 2017-10-27 från/ http://www.digitalabiblioteket.se/ 
14 Fichtelius , Erik et al (red) 2017. Den femte statsmakten. Bibliotekens roll för demokrati , utbildning, tillgänglighet och   
digitalisering. Kungliga Biblioteket. s 206 
15 Holm, Rolf. 2017. Mediautveckling och beståndsförnyelse. Regionbiblioteks Östergötland. s 38.  
16 Arbetet med den gemensamma webben återgav Linda Skårbratt om i intervjun. Den är inte inkluderad i referens under not 13. 
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Utredningen föreslår följande samarbeten 
 
Läget gällande nationella digitala satsningar är oklar. Därför väljer vi att föreslå samverkan som kan bidra 
med erfarenhet och resultat, men inte krocka i till exempel infrastrukturell utveckling, på en nationell nivå 
om/när så sker. Oavsett vilken av de digitala tjänster som bibliotekscheferna uttrycker behov så finns det 
gemensamma behov som går igenom alla. Dessa har vi valt att beskriva som Användarorientering, Teknisk 
kompetens, Gemensamma upphandlingar och Digital Strategi.   
 

Användarorientering 

Alla bibliotek uttrycker i sina respektive styrdokument att man ska vara en "användarorienterad" 
verksamhet. Men på den frågan om man gör användarundersökningar gällande de digitala tjänsterna svarar 
dock de flesta nekande.  Botkyrka kommun har genomfört en kvalitativ studie av användandet av e-böcker 
och Stockholms Digitala Bibliotek har genomfört en rad kundnöjdhetsundersökningar. Bägge exempel på 
undersökningar som sedan enligt deras utsaga fått styra utvecklingen hos respektive kommun. Under 
workshopen ställde vi en några extra frågor rörande detta. 
 

 
Vi kan konstatera att behovet av samverkan inom området är mycket stort och att bibliotekscheferna inte 
är nöjda med hur man arbetar idag. 
 
Frågan är då hur man då vet att man håller kvalitet i arbetet med e-tjänster? Hur man kan vara säker på att 
det man tillhandahåller korresponderar mot behovet hos invånarna i kommunen? I dagsläget måste vi 
tyvärr konstatera att det inte görs. Vad vi ser är därför behovet är en central aktör som tar sig an dessa 
frågor. En aktör som tar fram skalbara metoder, genomför användarundersökningar och presenterar en 
kvalitativ analys. 
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Gemensamma upphandlingar 

 
Folkbiblioteken inom Stockholms län genomför offentliga upphandlingar som resulterar i köp för flera 
miljoner varje år. Använda på rätt sätt kan offentliga upphandlingar driva på den digitala utvecklingen och 
samtidigt främja biblioteken egen innovationskraft. När vi talar om upphandlarkompetens så innefattar 
det inte bara lagen om offentlig upphandling utan även en djup förståelse av biblioteksverksamhet, 
bibliotekens ekonomiska förutsättningar och standarden för att säkerställa att nya system synkroniserar 
med befintliga.  I höstens ekonomirapport från SKL föreslår utredaren att det i kommunallagen införs en 
generell möjlighet till avtalssamverkan. 17 Något som går i linje med SLLs övergripande ambition. I sin 
upphandlingspolicy skriver SLL. 
 
Alla verksamheter ska verka för att samordna sina anskaffningar för att så långt som möjligt utnyttja landstingets storlek 
som köpare. Detta i syfte att erhålla såväl kvalitetsmässiga som ekonomiska fördelar vid de upphandlingar som genomförs. 
 
Vi väljer at läsa in att detta även gäller kultursektorn. Men trots att SLL och SKL uttrycker att samordning 
av upphandlingar skall ske när så är fallet så görs det mycket sällan när det gäller bibliotekssektorn. Vi 
föreslår att SLL följer denna utveckling nära och driver frågan om avtalssamverkan när det gäller 
upphandlingar för biblioteksverksamheten. Vad vi ser finns behov av en central aktör som tar sig an dessa 
frågor. Driver på för avtalssamverkan, håller mycket hög kompetensnivå i upphandlingsfrågor och agerar 
utifrån behov hos kommunerna.  
 

Teknisk kompetens 

Bibliotekens behov av publik IT, e-medier, databaser och system skiljer sig från andra kommunala 
verksamheter. Därmed är det viktigt att upprätthålla stor teknisk kompetens för att kravställa vid 
upphandling. Men den tekniska kompetensen behövs även för att driva utveckling av nya tjänster inom en 
biblioteksverksamhet som breddas i takt med ökad digitalisering. 
 
Majoriteten av biblioteken ute i länet har inte prioriterat att förvärva den kompetens som krävs för att föra 
innovativ verksamhet eller för den del vara en kompetent kravställare. Generellt sett så är detta något som 
bibliotekscheferna menar att man inte kan upprätthålla inom budget. Enligt vår bedömning är det även en 
fråga om storlek på organisationen. Endast Stockholms stadsbibliotek har ett utvecklingsarbete stort nog 
för att upprätthålla mer tekniskt orienterade tjänster. Men alla bibliotek behöver kompetens att utmana 
existerande lösningar och finna nya angreppssätt för gamla och nya problem. 
 
Landstinget skulle kunna vara en strategisk partner för att samordna denna kompetens och se till att alla 
bibliotek i hela länet kan få det stöd som behövs. Vi tror dock att detta måste ske genom att delfinansiera 
en tjänst hos något av biblioteken. Teknisk bibliotekskompetens tror vi bör vara placerad verksamhetsnära 
och utvecklas i nära samarbete med andra kompetenta kollegor som till exempel systembibliotekarier. 
Detta för att inte tappa kopplingen till verksamheten, samt för att detta sorts arbete bäst fortskrider inom 
team. 
 

Digital strategi 

Avslutningsvis visar denna utredning på bristen av digital strategi för biblioteken i regionen. I Den digitala 
agendan för Stockholm (2015) används återkommande begreppet interoperabilitet.  Det definieras som 
förmågan att samarbeta på teknisk, juridisk, organisatorisk samt innehållsmässig nivå. Biblioteken behöver 
ett forum för digital strategi för att öka sin interoperabilitet. En interoperabilitet som vi bedömer vara 
relativt låg idag. De intervjuade cheferna ger uttryck för att det samarbete som sker ofta är baserat på 

                                                        
17 Sveriges kommuner och landsting. Hämtad 2017-10-23 från/ 
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html 
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enskilda individers engagemang samt att de organisatoriska skillnaderna, den tekniska kompetensen och 
avsaknad av gemensam vision sätter käppar i hjulen. 
 
Vi ser därför ett behov av en central aktör som tar sig an dessa frågor. Inom ramen för detta forum bör 
man sedan utarbeta en detaljerad strategi för alla behovsområden i inventeringen. Beroende på vilket 
behov man försöker svara upp mot så kommer lösningar att vara olika. Ibland ligger lösningen på 
kommunal nivå, ibland på regional ofta nationell.  Det finns då en möjlighet för denna aktör att föra talan 
för Stockholms läns bibliotek när det gäller nationell samverkan av digitala bibliotek. Denna aktör kan då 
uttala sig för en bibliotekssektor som levererar biblioteksservice till en fjärdedel av Sveriges befolkning. 
 
Som avslutning av denna rapport vill vi citera en av cheferna vi intervjuat: 
 
Det är uppenbart att vi behöver samarbeta i dessa frågor. Det finns ingen anledning till att vi inte skulle göra det… bara de 
anledningar som gör att vi inte gjort det förut.  
 
Kanske hittar vi svaret just där. Regionens bibliotek bör arbeta strategiskt för att undanröja de faktorer 
som gjort samverkan svår tidigare och ställa in siktet på framtiden, tillsammans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


