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[Web 2.0] is really about data and who owns and 
controls, or gives the best access to, a class of data. ... A 
lot of people still think, "Oh, it's about social networking. 
It's about blogging. It's about wikis." I think it's about the 
data that's created by those mechanisms, and the 
businesses that that data will make possible.

- Tim O’Reilly, ”Web 2.0 Is About Controlling Data”, http://bit.ly/bOGCJy

http://bit.ly/bOGCJy
http://bit.ly/bOGCJy


The Internet business ecosystem can thus be seen 
as a competition to establish monopolies over 
various classes of data. ... [Y]ou have to make sure 
that public data remains public!

-Tim O’Reilly, ”Government as Platform”, http://bit.ly/a7gxrM 
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Samsök



Användning av MetaLib och SFX inom Samsök
2006-2009
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Margareta Nelkes översyn, 
rekommendationer (i urval)

• Förändra och utveckla Samsök
• Få upp aktiviteten hos biblioteken
• Fortsätt integrering av Samsök och LIBRIS
• Se över ansvarsfördelning, organisation 

och finansiering
• Anta en långsiktig vision



Frågan om centralt metadataindex är av stor 
betydelse för Samsöks framtid...



Hur arbetar vi vidare?
• Titta på behoven, inte de befintliga 

systemen
• Avtalet med ExLibris går ut den 30 oktober 

2011, men kan förlängas på årsbasis
• Beslutsunderlag lämnas till Nationella 

referensgruppens möte den 18 november 
• Behandla Samsök som en del av en 

bredare infrastrukturdiskussion
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Samsök - snabb rekapitulering...
• Beslutsunderlag lämnas till den 18 

november
• Beslut bör utgå från behov, inte från 

befintliga system
• Samsök bör behandlas som en del av en 

bredare infrastrukturdiskussion



Behov och funktioner?
• Informationsförsörjning (”katalogfrågor” i 

vid bemärkelse, information om e-böcker 
och tidskrifter)

• Gränssnitt (söktjänst/discovery layer, 
databaslistor, m.m.)

• Länkning (status/bestånd, beställning/
fjärrlån, fulltext)



Alternativ för framtiden
• Tillsammans utveckla egna system som 

ersätter funktionaliteten i MetaLib/SFX. 
(Avtalet med ExLibris förlängs till det inte 
längre behövs.)

• Förbreda och genomföra ny 
upphandling. (Ev. förlängs avtalet med 
ExLibris ett år medan upphandling 
förbereds.)

• Avveckla central administration/
koordinering av dessa system



Kostnads-, konsekvens och riskanalys.



Utesluter alternativen varandra?



Upphandlingsformer?



Totallösning eller olika komponenter?



Bör avtalet med ExLibris sägs upp så snart 
som möjligt?



Oavsett alternativ...



Ansvars-, organisations- och finansieringsfrågor 
behöver lösas.



Bibliotek som vill vara med kommer att 
behöva bidra.



Utmaningen att hantera e-resurser 
kvarstår oavsett om vi arbetar tillsammans 

eller var för sig.





Web 2.0 risks hampering the true potential of the Web by casting a 
particular approach or subset of technologies as preferred and 
neglecting others that may have higher strategic value.

- Marshall Breeding, ”We Need To Go Beyond Web 2.0”, http://bit.ly/b5iNn4
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