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DEN NORDISKA ONLINEMARKNADEN  I 
INTERNATIONELLT PERSPEKTIV       
1976–2006  –  en personlig betraktelse

Lars Klasén

Inledning

Informationssökning online har en nyckelroll i dagens samhälle. Ändå är marknaden för online mycket liten. När 
detta skrivs, år 2006, omsätter den bara kring 6 miljarder kr per år i Norden, dvs bara någon procent av vad dess 
”förutsättning” IT gör. Den är också en ”doldis”, okänd för de fl esta. Men det här är inget nytt. Så har det varit 
sedan de första onlinetjänsterna startade i början på 1970-talet. Inte ens Internet och webben har förmått att 
ändra detta.

Denna uppsats beskriver utvecklingen av onlinemarknaden i Norden relaterad till den internationella under trettio 
år, 1976–2005. Jag har själv varit verksam inom området under hela denna tid. Det av speglar sig här genom att jag 
varvar faktaavsnitt med glimtar från min egen verklighet. Att uppsat sen har en slagsida mot Sverige hoppas jag 
må vara mig förlåtet. Jag har ju med början 1979 genom fört ett fl ertal studier av den svenska onlinemarknaden 
och har därför ett omfattande material att utgå från.

Uppgifterna för Sverige baserar sig till stor del på dessa studier. Vad gäller Danmark, Finland och Norge har jag för 
tiden fram till 1998 förlitat mig på publicerat mate rial. För tiden därefter har jag nyttjat uppgifter som jag själv 
har samlat in. Det var jag helt enkelt tvungen till på grund av brist på publicerat material. Det är svårt att få tag 
på tillförlitliga uppgifter om användning, antal användare, omsättning etc för marknadens aktörer; något som är 
allmänt omvittnat. Därför är många av uppgifterna egna uppskattningar. 

Några defi nitioner

För oss i Norden som var med under 1970-talet var “online” i princip liktydligt med sökning i biblio grafi ska 
databaser inom teknik, vetenskap och medicin (STM, dvs science, technology, medicine), tillgängliga via 
betaltjänster. Begreppet breddades under 1980-talet gradvis med områden som rätts- och affärsinformation, 
information i fulltext, register av olika slag (t ex offi ciella register), kredit informa tion, fi nansiell 
realtidsinformation och videotex.

Efter genomslaget för Internet och webben i mitten av 1990-talet har ”online” i allt större utsträckning kommit 
i bruk även för annat, från webbens sökmotorer till e-handelstjänster och onlinespel. Här behandlar jag bara 
tjänster för informationssökning, avgränsat till betaltjänster (dvs sådana som har regelrätta intäkter från 
användning). Annonsfi nansierade tjänster, typ Google, eller sådana som tillhandahålls gratis via statligt stöd eller 
som en del av samhällets uppgifter, inkluderas inte, inte heller tjänster riktade mot privatpersoner.

För tiden fram till omkring 1989 är uppsatsens tonvikt lagd på STM, affärs- och rättsinformation och annan så 
kallad textbaserad information, inklusive information i fulltext.

Norden – en föregångare inom online

Marknaden för online utvecklades under 1970-talet snabbare i de nordiska länderna än i andra, USA undantaget. 
I slutet av decenniet svarade Norden för ca 2 % av onlineanvändningen i världen, mätt i söktimmar, och en 
något mindre andel av omsättningen. Det var en hög andel per capita jämfört med andra länder i Europa 
men låg jämfört med USA. Särskilt duktiga var nordiska användare på att nyttja internationella onlinetjänster 
och databaser. Användningen av sådana kom då också att svara för minst två tredjedelar den totala 
onlineanvändningen i Norden.
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Användningen stimulerades av ett fl ertal inhemska statsstödda satsningar på system, databaser och onlinetjänster, 
t ex EPOS/VIRA, IANI, SCANNET, Medlars-vid-MIC, Byggdok och Helecon. Några av de första avancerade IR-
systemen (IR=Information Retrieval. Numera benämns de ”enterprise search engines” eller sökmotorer) utan för 
USA utvecklades i Norden. Här kan nämnas svenska 3RIP/TRIP och IMDOC samt norska SIFT och Polydoc. Dessa togs 
på ett tidigt stadium i bruk för norska, fi nska och svenska onlinetjänster för rätts information; ett område inom 
vilket Norden i fl era avseende var en föregångare.

Orsakerna till Nordens då framstående roll står framför allt att fi nna i en hög teknisk mognad, tidig allmän 
datorisering, goda telekommunikationer och goda ekonomiska förhållanden, i kombination med en framstående 
forskning med stora behov av att tillgodogöra sig internationell framsteg inom forskning och utveckling.

Ett handfast exempel på tidig nordisk framåtanda ges av Carlos Cuadra, grundaren av SDC/Orbit, i en 
intervju i Searcher, July 2003 (ref 1). Han minns pionjäråren för online och personer som betydde mest för 
onlineanvändningens spridning:

“At the top of the list is a Finn named Sauli Laitinen. Sauli caught onto the promise of online and gave talks and 
demonstrations. He was using online even though it cost $70 an hour in communications time to get from Finland 
to Los Angeles. Sauli was a true believer and proselytized. The test of his effectiveness was that at one time we 
had 30 to 40 users (companies and organizations) in Finland and zero in Germany. Sauli and some of the other 
folks that didn’t have colossal information resources caught on to the fact that by using online tools, they could be 
as good as the Library of Congress, the University of California, and all those who had tremendous resources.”

Ännu idag är de nordiska länderna duktiga vad gäller online. Dock tillhör vi inte längre de mest fram stående, 
varken vad gäller teknik eller marknad. Det hänger samman med dels de ekonomiska för hållandena, där länderna 
sackat efter i jämförelse med andra högt utvecklade länder, dels ländernas ringa storlek, vilket precis som i så 
många andra sammanhang inneburit att den ledande rollen helt enkelt inte gått att upprätthålla. Ett undantag 
är möjligen IR, där Norge är en av de världsledande med IR-systemet/sökmotorn FAST och där Sverige har några 
visserligen inte världsledande men ändå tekniskt framstående produkter.

Det innebär inte att vi ligger efter vad gäller att nyttja befi ntlig teknik, dvs att nyttja befi ntliga online tjänster, 
utan bara att vi inte längre ligger i framkant vad gäller att etablera nya tjänster. Online markna den i Norden 2004 
var enligt mina beräkningar 5,36 miljarder kr, vilket innebär omkring 1,6 % av den globala onlinemarknadens ca 
300 miljarder kr. Eftersom onlineanvändningen sedan 1970-talet fått en global spridning innebär det att Nordens 
roll relativt USA och Europa är på ungefär samma nivå som då.

Dock ligger vi inte längre på topp i Europa. Att vår andel ändå består beror på att USAs andel har minskat. På 
1970-talet svarade USA för i storleksordningen 90 % av den globala onlinemarknaden, under 1980-talet omkring 
två tredjedelar och idag är den knappt 50 %. Samtidigt har USAs tids mässiga försprång, som under 1980-talet 
kan sägas ha varit 4-5 år, i princip upphävts. En mycket kraftig uppgång av onlineanvändningen, över 30 % per 
år, inträffade i USA i början av 1980-talet. En motsvarande uppgång skedde i Norden först i slutet av decenniet. 
Idag kan man knappast tala om någon tidsmässig skillnad vad gäller marknadens utveckling, i alla fall inte 
generellt sett. Internet och webben har globaliserat och utjämnat tillväxten inom online, på samma sätt som 
teknikutveckling och användning av ny teknik numera är global.

Norden – inte en marknad utan fl era

Onlinebranschen i de nordiska länderna uppvisar ett fl ertal karakteristiska och gemensamma drag. Det betyder 
dock inte att Norden kan betraktas som en sammanhängande enhet, en marknad, varken vad gäller användning 
eller utbud.

Onlinemarknaden kan nämligen, generellt sett, indelas i två delar: en internationell, behärskad av internationella 
aktörer, och en nationell, behärskad av inhemska aktörer. Detta är helt logiskt och betingat av kultur, språk, 
politisk struktur, näringsliv mm. De nordiska länderna utgör inget undantag. Ett uttryck för detta är att den 
internordiska användningen (dvs mellan de nordiska länderna) av onlinetjänster och databaser är mycket liten, 
bara några procent av den totala användningen. Därmed måste de internationella aktörer som marknadsför sig i 
Norden fi nna sig i att bearbeta marknaden i varje land för sig. Samma sak gäller naturligtvis de nordiska aktörer 
som vill göra sammaledes.
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I sammanhanget kan nämnas de försök som har gjorts att etablera återkommande samnordiska mässor inom 
online. De viktigaste är Databas ‘88, InfoOnline ‘90 och Online Information Scandinavia, som anordnades 1998 
(OIS ’98) och 1999 (OIS ‘99). Ingen lyckades etablera sig; också det ett tecken på att det inte rör sig om en enda 
marknad. Dock kan man idag ana en begynnande “nordisering”; en utveckling av en samnordisk onlinemarknad 
inom några områden. Jag återkommer till det i slutet av uppsatsen.

Apropå mässor kan nämnas den samnordiska satsning som SCANNET (de första åren ett kommunika tionsnät, 
senare en stiftelse, fi nansierad av NORDINFO) gjorde 1986 med en nor disk monter på 10th International 
Online Information Meeting (IOLIM) i London. Se fi gur 1. Där medverkade tre svenska online tjänster, ARAMIS 
(miljöinformation), DAFA/Rättsbanken (rättsinformation) och CAN/DRUGAB (Cen tralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning) och en fi nsk, Helecon (ekonomisk information). Jag deltog själv i montern som representant 
för DAFA (där jag då varit anställd sedan 1983).

NORDINFO, Nordiska samarbetsorganet för vetenskaplig information, har tveklöst haft betydelse för såväl 
utvecklingen av onlineanvändningen i respektive nordiskt land som för att bibehålla samhörig heten mellan 
länderna. Men vad gäller att få till stånd större internordisk användning eller att etablera en samnordisk marknad 
kan man nog påstå att de praktiska resultaten har varit begränsade - på grund av de skäl som anförs ovan.

Figur 1. SCANNETs monter vid 10th International Online Information Meeting, London, December 1986. 
NORDINFOs Elisabet Mickos syns mitt i bilden och till höger om henne CANs Sonja Valverius. Foto: Lars Klasén 
1986.

Om onlinemarknadsstudier

Trots att Norden alltså inte utgör en enhet, en marknad, så behandlar nästan alla publicerade studier, marknads-
rapporter och översikter med ett internationellt perspektiv vår region som en sådan. I de fl esta fall beror det 
på att våra länder utgör små ekonomier, med bara små andelar av onlinemark naden, som man helt enkelt inte 
ansett det vara meningsfullt att behandla var och en för sig. Detta har historiskt också avspeglat sig i att när 
internationella aktörer aviserat satsningar på Europa så har de nästan alltid angett det “kontinentala” Europa 
som första prioritet, medan “Scandinavia” kommit senare.

Ett exempel på en större studie är OECDs studie Economic and Trade Issues in the Computerised Database Market 
från 1992 (ref 2). Trots sin omfattning behandlar den emellertid bara “Scandinavia” som grupp vad gäller 
marknadens storlek. Skandinavien uppges där svara för 7 % av den europeiska respektive 2 % av den globala 
onlinemarknaden 1990.

Därtill behandlar studierna oftast bara vissa delar av onlinemarknaden. Som ett exempel kan nämnas studien 
European Business Information, utförd av Information Research Network (IRN) (refererad i ref 3), vilken uppger att 
“Scandinavia” år 1998 svarade för 8 % av marknaden i Europa vad gäller “online business information” - som i sig 
är svårdefi nierad. En tidig (1979) studie (ref 4) av använd ningen online av databasen BIOSIS Previews uppger att 
“Scandinavia” då stod för 8 % av använd ningen i Europa. Utgående från att Europas användning var 31 % av den 
globala var Skandinaviens andel av världsmarknaden därmed 2,5 %.



4

Det fi nns dock två studier med utförliga uppgifter om Norden. Det är de två stora pan-europeiska studier om 
marknaden för elektronisk information som under namnet MSSTUDY (Member States Study) genomfördes inom 
ramen för EU-kommissionens program IMPACT år 1995/96 respektive INFO2000 år 1998/99. De benämns MSSTUDY 
I (ref 5), med uppgifter för 1994, och MSSTUDY II (ref 6), med uppgifter för 1997. Studierna redovisar specifi cerade 
uppgifter från 17 länder i Europa, inklusive de nordiska. Tack vare gemensamma defi nitioner är uppgifterna i de 
två studierna någor lunda tillförlitliga och jämförbara sinsemellan.

Vad gäller studier av onlinemarknaden i enskilda länder i Norden har jag för denna uppsats utöver MSSTUDY för 
1994 och 1997 främst tagit hjälp av ett omfattande faktaunderlag för Finland i form av Merja Lehtis och Pirkko 
Eskolas studier av den fi nska onlinemarknaden 1985 och 1989 (ref 7, ref 8) och för Sverige i form av mina egna 
studier från och med 1979 av den svenska onlinemarknaden (bland annat ref 9, ref 10, ref 11, ref 12, ref 13), 
kompletterat med eget material, insamlat i samband med denna uppsats tillkomst.

Om hemlighetsmakeri och svårigheter att få tag i branschdata

I min studie av ESA/IRS-användares onlineanvändning 1979 (ref 13) redovisade jag de mig veterligt första samlade 
uppgifterna om den svenska onlinemarknadens storlek och fördelning på olika onlinetjänster. De redovisas i tabell 
1.

Onlinetjänst (land)  Användning (söktimmar)  Antal lösenord
ESA/IRS (Italien)                2.000          210
Dialog (USA)                 1.600             42
Medlars-vid-MIC (Sverige)        1.500              90
SDC/Orbit (USA)               900              29
Övriga                < 4.000 
Totalt               < 10.000

Tabell 1. Svensk onlineanvändning 1979 samt antal lösenord i december 1979 till ESA/IRS, Dialog, SDC/Orbit och 
Medlars-vid-MIC (Medicinska Informationscentralen, KI).

Syftet med tabellen var enbart att ange i vilken mån den undersökta populationen var representativ 
för onlineanvändare i gemen. Men till min förvåning var det just dessa uppgifter som ådrog sig störst 
uppmärksamhet. De gav till och med upphov till externa förfrågningar, dvs från personer utanför 
informationsbranschen, bland annat journalister. Jag insåg då hur eftertraktade sådana uppgifter var. Detta blev 
startpunkten för mitt eget intresse för och insamling av uppgifter om onlinemarknaden. 

Min första större studie av den svenska onlinemarknaden gjorde jag 1983 (ref 9). Jag erfor då att uppgifter 
om antal användare, sökvolym etc inte bara var eftertraktade utan också extremt svåra att få tag i. 
Hemlighetsmakeriet var stort och de eventuella uppgifter jag fi ck från aktörshåll fi ck jag ta med många nypor salt. 
I de (relativt få) fall jag verkligen delgavs uppgifter var siffrorna inte sällan ordent ligt överdrivna. Ofta berodde 
det på att de verkliga siffrorna var genant låga. Därtill fanns förstås defi nitionsmässiga svårigheter. Var antalet 
användare lika med antalet utdelade lösenord? Hur många använ dare fanns per kund? Hur stor andel var i själva 
verket s k “sleeping passwords”? Det blev för mig till att göra “intelligenta” uppskattningar”!

Följden blev att jag i stor utsträckning förlitade mig på uppgifter från användarhåll snarare än från marknadens 
aktörer. Detta var möjligt tack vare att “onlinepopulationen” då var ganska begränsad och till stor del bestod av 
intermediärer (”mellanhänder”, personer som sökte online på uppdrag av kund). Många av dessa kände jag via 
Tekniska Litteratursällskapet (TLS, nuvarande Svensk Förening för Informations specialister, SFIS) och dess online-
användar grupper i Swedish Online Users Group (SOLUG) samt förstås via mitt arbete vid IDC-KTHB (Informations- 
och dokumentationscentralen vid Kungl. Tek niska Högskolans bibliotek), som då var något av ett centrum för 
online i Sverige. Jag arbetade där 1976-1983.

Hemlighetsmakeriet i branschen har i stort sett bestått. Så här beskrevs det av branschgurun Martin White 1998 
(ref 14):

 “One of the paradoxes of the European information industry is that information about the performance 
of the companies in this sector or about the size of the market (and from this, market share information) 
has been very diffi cult to obtain. Among the obvious reasons for this are concerns about giving away 
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commercially sensitive information in the early stages of a market. For public sector organizations, there are 
also a concern about revealing the level of subsidies.”

Med tiden har det dock blivit enklare att få fram uppgifter om en del av aktörerna. Det gäller sådana som har 
blivit så pass stora att de utgörs av juridiska entiteter, med offentliga årsredovisningar och bokslut. Däremot är 
det lika svårt som förr att få fram uppgifter om detaljer som till exempel antal kunder, användare, sökvolymer, 
intäkter per produkt etc.

Intresset för att ta del av uppgifter har falnat i takt med att onlineindustrin mognat. Det beror också på att det 
som nämnts rör sig om en liten bransch, bara 1-2 % så stor som IT-branschen. I Sverige om sätter online omkring 
2 miljarder kr, medan IT och telekom omsätter närmare 200 miljarder kr. Den internationella onlinemarknaden 
omsätter omkring 300 miljarder kr, medan IT och telekom omsätter 15.000-20.000 miljarder kr.

Statliga subventioner – stöd eller hinder?

Låt mig här passa på att resonera lite kring statens roll för utvecklingen av online. Ännu så sent som 1985 
fanns det inte en enda onlinetjänst i Europa som var självbärande. De drevs i stor utsträckning av myndigheter, 
universitet och andra organisationer inom offentlig sektor - eller med statligt stöd. Sam tidigt hade ett fl ertal 
tjänster i USA utvecklats till stora, lönsamma tjänster. Välkände Harry Collier (nu vid Infonortics) ansåg att 
skillnaden berodde på de statliga statsningarna och subventionerna, som han menade hindrade snarare än bidrog 
till informationsförsörjningens utveckling eftersom de hämmade möjligheterna att starta och driva kommersiella 
och lönsamma tjänster.

Jag var på den tiden skeptisk till hans åsikter men är nu benägen att ge honom delvis rätt. Intressant nog kommer 
samma åsikter, sent omsider, till tals i EUs direktiv 2003/98/EG om vidare utnytt jande av information från den 
offentliga sektorn (ref 15). Direktivet stipulerar att myndig heterna i möjligaste mån ska gynna kommersiell 
återanvändning av offentligt producerad information, t ex genom att tillhandahålla den till lågt pris och genom 
att inte konkurrera med t ex lägre priser vid försäljning via eventuella egna tjänster.

I vilken mån direktivet kommer att innebära några avsevärda förändringar är ännu när detta skrivs oklart. Det 
fi nns ju starka krav från bland annat politiskt håll och media på fri tillgång till offentlig information. Därtill har 
myndigheterna själva ett starkt intresse av att själva lägga ut och hantera sin information på webben. Båda dessa 
företeelser kan ju stå i motsatsställning till ambitionen att gynna marknaden. För övrigt synes ju den ena handen 
inte veta vad den andra gör. Ty EU-kommissio nens “eEurope 2005 Action Plan” (ref 16) talar ju om vikten av att 
stärka den europeiska informations industrin, vilket anges kunna ske bland annat genom att subventionera olika 
insatser inom området. Vissa sådana insatser kan i praktiken hämma konkurrensen.

Det kan här vara intressant att kasta en blick på 1990-talet och EU-programmet IMPACT. Då talades det om vikten 
av att stödja informationstjänster i Europa för att motverka USAs dominans inom informationsområdet och 
minska EUs beroende av USA-aktörer. Det rörde sig alltså om argument som inte är relevanta idag, 2006, eftersom 
stora delar av informationsindustrin numera är europeisk, som t ex giganterna Reed Elsevier (Nederländerna), 
Wolters Kluwer (Nederländerna) och Reuters (Storbritannien). Bland Reed Elseviers många förvärv fi nns 
amerikanska onlinetjänsten LexisNexis, som köptes 1994. För övrigt är ju giganten Thomson Corp., som 1996 
förvärvade amerikanska West Publishing (med onlinetjänsten Westlaw), och 2000 Dialog, kanadensiskt.

1979
Låt mig nu återvända till 1979. Som nämnts var ESA/IRS, DIALOG och SDC/Orbit i klar dominans vad gäller den 
svenska användningen av utländska onlinetjänster, med till sammans 4.500 söktimmar av mindre än 10.000 
söktimmar totalt, inklusive användningen av svenska onlinetjänster (tabell 1). Men “beroendet” av utländsk 
information var i själva verket större än så, nämligen minst 60 %. Användningen av Medlars-vid-MIC rörde ju till 
stor del utländska databaser.

Den viktigaste orsaken till ESA/IRS, Dialogs och SDC/Orbits dominans var förstås att utbudet av data baser vid dessa 
onlinetjänster fortfarande var så pass stort jämfört med andras. Därtill gjorde vanan vid sökspråken, i synnerhet 
de likartade ESA/IRS- och Dialog-sökspråken, att man som inter mediär och informationssökare bara motvilligt tog 
sig an någon av de nya onlinetjänster med andra sökspråk som från slutet av 1970-talet började etableras i allt 
snabbare takt. Och det gjorde man bara om man inte fann någon lämplig databas vid de onlinetjänster man var 
bekant med.
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Att de svenska användarna ofta föredrog ESA/IRS framför Dialog hade tre viktiga orsaker: lägre 
kommunikationskostnader, enklare uppkoppling och - kanske allra viktigast - lokal närvaro, i form av IDC-KTHB 
som nationellt center. Sverige var för övrigt med sina 2.000 söktimmar 1979 ESA/IRS största användare räknat per 
capita. Tvåa kom Nederländerna med 1.900 söktimmar. Bara Storbritannien med 3.900 söktimmar och Frankrike 
med 2.800 var större i absoluta tal. Den totala användningen av ESA/IRS 1979 var omkring 15.000 söktimmar.

ESA/IRS, Dialog och SDC/Orbit hade en mycket stor roll även i övriga Norden. Det framgår av tabell 2, som 
redovisar uppgifter om användningen av ESA/IRS under ett år 1979/80 samt användningen av de två nätverken 
TYMNET och TELENET år 1980 (ref 17). TYMNET och TELENET nyttjades för åtkomst till Dialog, SDC/Orbit och 
andra nordamerikanska onlinetjänster. Tabellen redovisar också den totala användningen av SCANNET i Norden 
1980. SCANNET nyttjades i huvudsak för åtkomst  till nordiska onlinetjänster. Viktigt att notera i sammanhanget 
är dock att de nämnda nätverken i viss utsträckning nyttjades även för annat än onlinesökning. Tabell 2 redovisar 
också antalet användare av TYMNET och TELENET och antalet lösenord till SCANNET år 1980. En viktig upplysning 
i sammanhanget är att antalet lösenord 1979 till SCANNET var 300 st, vilket sjönk till 191 st 1980 efter att avgift 
införts.

  ESA/IRS          TYMNET och TELENET 1980  SCANNET 1980    
  1979/80 
  Användning Användning         Antal användare  Användning Antal lösenord
  (söktimmar) (söktimmar)    (söktimmar)
Danmark  900               600               76    -   33
Finland     120           2.040               80       -   20
Norge  1.320           1.776              46            -   53
Sverige  2.460           7.200             200            -  85
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totalt  4.800         11.616             402        8.000  191

 
Tabell 2. Användningen av ESA/IRS  1979/80, TYMNET och TELENET 1980 och SCANNET samt antal användare av 
TYMNET och TELENET 1980.

Med utgångspunkt från (ref 7) uppskattar jag antalet söktimmar i Finland 1979 till ca 4.000 och antalet organisa-
tioner som nyttjade online till ca 70. Den sistnämnda uppgiften gör att antalet användare i Finland vid denna 
tid kan uppskattas till ett par hundra. Som ovan nämnts var antalet söktimmar i Sverige 1979 ca 10.000. Antalet 
användare var ca 500 (varav 80 % intermediärer) (ref 10). På basis av dessa uppgifter, uppgif terna i tabell 2 samt 
reservationen om att nätverken nyttjades även för annat än onlinesökning bör antalet söktimmar i Norden år 
1979 varit 20.000-25.000. Antalet nordiska online användare i slutet av samma år kan uppskattas till 1.000-1.500, 
de allra fl esta intermediärer.

ESA/IRS, Dialog och SDC/Orbit hade en dominerade roll även i övriga Europa. Men globalt var Mead Data Central 
(USA, med onlinetjänsten Lexis), Dialog och SDC/Orbit störst. Detta avspeglar givetvis USAs dominans vad gäller 
dåti dens marknad, med kanske 90 % av användning och omsättning (ref 18). Dialog hade år 1979 ensamt kanske 
6.000 användare och Dialog, SDC/Orbit och BRS till sammans ca 15.000 användare. Beträffan de ESA/IRS gissar jag 
på omkring 2.000 användare.

Den globala användningen var i storleksordningen 700.000 söktimmar och antalet onlineanvändare kanske 
50.000. Det innebär att Nordens andel var ca 3 % respektive ca 2,5 %.

Den omsättningsmässiga andelen är mycket svår att ange på grund av brist på uppgifter. Med utgångs punkt från 
den genomsnittliga kostnaden för en söktimme kan man grovt uppskatta den nordiska marknaden för online till 
15-20 mil joner kr. Det innebär 1 % eller något däröver av en global marknad då värd 1-2 miljarder kr vad gäller 
textbaserade onlinetjänster (innefattande Dialog, Mead Data Central etc men inte kreditinforma tionstjänster, 
fi nansiella tjänster m fl ).

Utan att ens försöka uppskatta den nordiska andelen vill jag här ändå uppge att den globala markna den för alla 
typer av online tjänster (dvs inklusive fi nansiella tjänster etc) var i storleksordningen 10-15 miljarder kr (ref 18).
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Snabb databastillväxt (som inte gjorde alla glada ...)

Under åren kring 1980 växte antalet onlinetjänster och databaser mycket snabbt, internationellt såväl som i 
Norden. Antalet onlinetjänster internationellt ökade under tiden 1979 till 1983 från ca 60 till nära 300 och antalet 
databaser från ca 400 till nära 2.000. Det innebar i båda fallen en ökning med 45 % per år; en tillväxttakt som 
därefter inte överträffades förrän efter webbens genombrott.

Vid den här tiden var jag verksam som intermediär vid IDC-KTHB. Förutom onlinesökningar och SDI (eng: selective 
dissemination of information, dvs informationsbevakning) för IDC-KTHBs SDI-tjänst EPOS/VIRA arbetade jag 
med utbildning i informationssökning för studerande vid KTH. En av de overheadbilder jag visade studenterna 
illustrerade onlinehistorien och onlinetjänsternas framväxt. Bilden, handritad - detta var långt före Powerpoint! 
- fi nns med här, som fi gur 2, eftersom den nämner de fl esta viktiga internationella och svenska onlinetjänster som 
startats fram till 1983.

Figur 2. En enkel skiss över onlinetjänsternas framväxt. (Lars Klasén 1983).

IDC-KTHB skaffade förstås abonnemang på nya onlinetjänster som ansågs av värde för våra upp dragsgivare. Det 
här var något som inte alltid var så väl sett hos KTHB-låneexpeditionens personal, som varje gång “drabbades” 
av kunder som gjorde beställningar av dokument från nya källor. Så när man utfört en sökning i en sådan “ny” 
databas så var det bara att se fram emot ett besök från en inte-så-glad chef för låneexpeditionen, som bistert 
undrade om det verkligen var nödvändigt att börja söka i ytterligare en onlinetjänst: “Det kan väl räcka med de ni 
redan har”.

Faktum var att många bibliotekarier, alldeles bortsett från detta, tidigt hade en ganska negativ syn på det 
här med onlinesökning. Men omkring 1978 så skedde under ganska kort tid en 180-graders omsvängning 
i attityden. Man fascinerades av möjligheterna och började se online som något som kunde lösa alla 
informationssökningsproblem. Jag kallade det “att få fyrkantiga ögon” (där “fyrkantig” förstås anspelade på 
terminalens bildskärm); en tidig variant på föreställningen om att “allt fi nns på webben”. Och vi intermediärer, 
som kunde domptera dessa system och deras väldiga innehåll, betrak tades nästan som gudar, i stil med de 
Internetgurus som poppade upp i samband med webbens genom slag nära 20 år senare.
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Att söka information om en databas i en databas

En av de “nya” onlinetjänster som IDC-KTHB skaffade abonnemang på kring 1980 var NYT Info bank, New York 
Times Information Bank. Den hade startats i mitten av 1970-talet av New York Times och som söksystem nyttjades 
en version av IMDOC.

NYT Infobank erbjöds via TTY (ett terminalbaserat protokoll som då var de facto-standard för online sökning) men 
på ett nytt sätt. Det nya var ett gränssnitt där användaren förde en dialog med systemet via fråga-svar istället för 
det gängse denna tid, dvs ett kommandobaserad sökspråk. Användaren uppmana des att ange ämnesområde, 
sökord etc och funna referenser listades i enlighet med de visningsalter na tiv som valts.

Ambitionen var givetvis god, men för en intermediär och “onlineräv” som undertecknad var det ytterst frustrande 
att vara låst till denna på förhand bestämda dialog istället för att kunna utnyttja det visser ligen komplexa 
men samtidigt mycket fl exibla sökspråk som t ex Dialog och ESA/IRS erbjöd. Faktum var att det inte heller för 
slutanvändare (användare som söker information för eget bruk) visade sig särskilt lättanvänt. Kanske därför, eller 
kanske pga att de fl esta onlineanvändare vid denna tid faktiskt var intermediärer, vana vid kommandostyrda 
sökspråk, så blev inte NYT Infobank den framgång man hoppats utan lades ner efter några år.

En av de sökningar jag gjorde i NYT Infobank är extra intressant i historiskt perspektiv. Det här var 1982 och 
det rörde sig om ett uppdrag för en journalist, som hade fått nys om något som hette IRIS, International 
Reporting Information Systems, som han ville veta mera om. IRIS, som journalisten senare i en artikel benämnde 
“näringslivets privata underrättelsetjänst” och “storbolagens öga i tredje världen”, var en organisation med ett 
system uppbyggd kring en superdator i Washington. Man satsade stora resurser på att utveckla ett söksystem för 
sökning i en databas där man lagrade information om politiska skeenden, i synnerhet sådana som rörde tredje 
världen. Informationen för IRIS samlades in av de tio ägarföretagen med analytiker med fl era i alla världens hörn. 
IRIS var extra intressant för Sveriges vidkommande. Två av ägarna var nämligen svenska, dels försäkringsjätten 
Skandia, dels Gustaf Douglas, Dagens Nyheters fd vd. Även Volvo var engagerad.

Jag utförde sökningen i NYT Infobank på det sätt som var så vanligt vid denna tid, dvs med uppdrags givaren 
bredvid mig. Jag minns inte hur nöjd journalisten var med den funna informationen. Han blev däremot så 
fascinerad av upplevelsen i sig, dvs att söka i en databas, att han skrev en separat artikel om just sökningen. Titeln 
blev “Hur söker man information om en databas? Jo, i en databas ...” och 
den ger en målande beskrivning av hur dåtidens databassökningar kunde 
upplevas ur en uppdrags givares perspektiv (ref 19). Ett utdrag ur artikeln 
visas i fi gur 3.

Trots att jag inte lyckades få fram så värst mycket information var 
journalisten helt klart imponerad över att det fanns denna typ av källor 
att tillgå och hur mycket information som doldes i helt öppna källor, 
sökbara via allmänt tillgängliga onlinetjänster. Ty hans yrke till trots 
kände han bara vagt till dessa sedan tidigare. Detta är ett av många 
exempel på databaser och onlinetjänster som verkliga “doldisar” vid 
denna tid. Det här var något som vi som arbetade inom branschen såg 
som mycket bekymmersamt. Förutom att det här fanns en enorm resurs 
som inte alls tillvara togs i den omfattning som den var värd, så innebar 
det att onlinetjänsternas intäkter inte ökade i den takt som varit möjlig 
– och alltså inte heller branschen och tjänsterna.

Hur gick det då med IRIS och dess databas? Jo, historien om denna 
tillhandahåller ytterligare ett exempel på “doldissyndro met”. Ägarna 
hade nämligen startat IRIS utan att inse hur mycket information som 
fanns i öppna källor. När det så små-ningom gick upp för dem att stora 
delar av den informa tion som dess analytiker och personal med stora 
resurser samlade in, Figur 3. Klipp ur (ref 19). lagrade och gjorde sökbar 
i IRIS fak tiskt redan var tillgänglig online vid NYT Infobank, Dialog, 
LexisNexis etcetera – så fann de för gott att lägga ner sitt system!

Figur 3. Klipp ur (ref 19)
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Början av 1980-talet

Inte bara onlinetjänster och databaser utan även antalet användare ökade snabbt under åren kring och efter 
1980. 1984 bör antalet onlineanvändare i Norden ha nått upp till omkring 7.000. Uppskattningen baseras på 
att antalet användare i Sverige då var ca 2.200 och i Finland kanske lika många. Det sist nämnda grundas på att 
antalet organisationer i Finland som då använde online var 550 st. Därmed hade Norden ca 4 % av världens då 
150.000–200.000 användare. Detta avser alltså enbart online tjänster inom den text baserade sektorn. Medräknat 
alla typer av onlinetjänster, bland annat videotex, var antalet användare i världen över 1 miljon.

Intressant för Sveriges vidkommande var att 1984 var det år som slutanvändarna då passerade inter mediärerna 
i antal. I slutet av året var slutanvändarna ca 1.300 och intermediärerna ca 900. Antagligen skedde skiftet 
vid ungefär samma tid i de andra nordiska länderna. I USA, där utvecklingen låg före övriga världen, hade 
motsvarande skifte skett 4-5 år tidi gare. Det förklarar att slutanvändarna globalt vid det här laget var omkring 
fem gånger så många som intermediärerna, som då var 30.000-35.000 st.

Den stora tillströmningen av användare innebar givetvis en likaledes snabb tillväxt av onlineanvänd ningen. Den 
totala nordiska onlineanvändningen 1984 uppskattar jag till omkring 80.000 söktimmar. Det innebar ca 2 % av 
den globala användningen, 4-5 miljoner söktimmar. Antalet söktimmar i Fin land var ca 27.000 och i Sverige ca 
32.000. Trots fördelningen mellan intermediärer och slutanvändare svarade inter mediärerna ännu en tid för 
merparten av sökvolymen eftersom de i genomsnitt sökte mer än slutanvän darna. Se fi gur 4, som visar situationen 
i Sverige 1979–1985 (ref 10).

Figur 4. En jämförelse mellan intermediärer och slutanvändare i Sverige vad gäller antal och sökvolym 1979-1985. 
Ur (ref 10).

Den andel av sökvolymen som rörde inhemska onlinetjänster ökade allt eftersom fl er sådana tillkom. Samma 
förhållande gällde i de fl esta länder utom möjligen USA, på grund av den stora utländska använd ningen 
av många av dess onlinetjänster. I samband med en studie av den svenska online använd ningen 1983 (ref 9) 
redovisade jag läget i form av ett fl ödesdiagram, vilket återges i fi gur 5.
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Figur 5. Informationsfl öden vid onlinesökning 1983. Pilarnas riktning anger fl ödets riktning och deras bredd 
åskådliggör sökvolymen. Angivna procenttal är ungefärliga och uttrycker andel av global sökvolym 1983 (Total 
sökvolym 1983: 2-3 miljoner söktimmar, 10-12 miljoner sökningar). Ur ( ref 9).

Uppgifter från Sverige och Finland avseende 1984/85 och 1985 visar att användningen av inhemska onlinetjänster 
då hade passerat användningen av utländska och nu var 57 % resp 56 % av totalen. Se tabell 3, som även 
redovisar andelen användningen av onlinetjänster i andra regioner.

     Finland 1985  Sverige 1984/85
Inhemska tjänster          56 %         57 %
USA            20 %         18 %
Kanada              3 %           3 %
Europa (utom inhemska tjänster)         15 %         20 %
Övriga               6 %           2 %

Tabell 3. Den fi nska och svenska onlineanvändningens (mätt i söktimmar) fördelning på onlinetjänster i olika 
regioner 1985 resp. 1984/85.

Som framgår av tabell 3 var användningen i de två länderna högst likartad och man kan anta att unge fär samma 
fördelning då gällde Norden generellt.

I Sverige var den mest använda tjänsten 1984 Medlars-vid-MIC, med 7.500 söktimmar. Detta speglade situationen 
internationellt, med det medicinska området som ett av de allra största vad gäller sök volym. Därnäst kom Dialog 
med 4.500 söktimmar, ESA/IRS med 4.000 söktimmar, den svenska affärsinfor mationstjänsten DataArkiv med 2.500 
söktimmar och DAFA/Rättsbanken med 2.200 söktimmar.

I Finland var 1985 den mest använda tjänsten 3RIP (Tenttu, Tali) med nära 13.000 söktimmar, och Minttu (VTKK/
Finlex) den näst mest använda, 10.500 söktimmar. Dialog hade 4.800 söktimmar och ESA/IRS ca 950 söktimmar.

Det är här intressant att notera hur högt tjänsterna med rättsinformation, dvs i Sverige DAFA/Rätts banken och i 
Finland Minttu (VTKK/Finlex), placerade sig. I själva verket var användningen av dessa ännu högre än den angivna, 
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eftersom databasproducenternas egen användning av sina databaser inte är medräknad. Rättsinformation var 
även internationellt ett mycket stort område inom online. Bara områ det medicin kunde matcha detta vad gäller 
sökvolym.

Användningen av utländska onlinetjänster i Finland och Sverige kring 1984/85 toppades således av Dialog, med 
ESA/IRS på andra plats. Det är troligt att samma sak gällde i Danmark och Norge, och således också Norden som 
helhet. Omsättningsmässigt kan Norden antas ha svarat för i storleksord ningen 40 miljoner kr av den globala 
marknadens uppskattningsvis 3-4 miljarder kr, vilket skulle innebära en andel om ca drygt 1 %. Upp gifterna avser 
användning av tjänster med textbaserad information. Den globala omsättningen inklu sive alla typer av tjänster, 
dvs även fi nansiella och videotex, var 30-40 miljarder kr.

Nordguide i perspektiv

NORDINFOs inventering 1978 av databaser och databanker i Norden (ref 20) fyllde delvis funktionen att göra 
dessa resurser mer kända. Inventeringen blev emellertid snabbt inaktuell och därför beslutades i Sverige om en 
ny inventering 1981 för en svensk databasguide, bekostad av DFI (Delegationen för vetenskaplig och teknisk 
informationsförsörjning). Arbetet utfördes av IDC-KTHB under ledning av Winnie Hemborg. När det närmade 
sig utgivning, jag tror det var sommaren 1983, återstod frågan vad inventeringen och guiden skulle heta. Saken 
löstes vid en arbetslunch med mig själv, Winnie och ytterligare två personer från IDC-KTHB. Det namn vi spånade 
fram var förstås DOLDIS! Därefter var det en lätt match att bestämma vad bokstäverna skulle stå för: Directory of 
OnLine Databases In Sweden (ref 21).

DOLDIS skulle ha varit ett lämpligt namn även på den nordiska efterföljaren, alltså Nordisk Databas guide (ref 
22), som utkom i sin första version 1985. Det kom historien att visa. Här några utdrag ur den artikel (ref 23) 
som jag skrev 2003, efter beslutet om dess nedläggning. Mitt syfte var att peka på biblioteksvärldens märkliga 
attitydförändring sedan 1980-talet, från en strävan efter att sprida känne dom om informa tionsresurser i 
allmänhet, till att begränsa sig till sådana som är gratis; ett agerande som jag anser bidragit till onlinetjänsternas 
fortsatta “doldisskap”.

Ett sorgligt faktum är […] att [Nordguide] alltid har varit alldeles för okänd – och alltså underutnyttjad. Visserligen 
fi ck den tryckta guiden viss spridning inom främst bibliotekskretsar – men kännedomen om och använd ningen av 
databasen har alltid varit mycket liten. Att så var fallet under den tid då den fanns tillgänglig vid onlinetjänsterna 
InfoTorg och MIC-KIBIC i slutet av 1980-talet var inte så konstigt i ljuset av hur lite utbredd onlineanvändningen 
var på den tiden.

Man tycker att många av den svenska webbens sökplatser och länklistor borde haft Nordguide som en självklar 
ingrediens. Denna om någon av de offentligt stödda sökplatserna ger ju vägledning till stora, seriösa samlingar av 
informationskällor inom snart sagt alla ämnesområden – dvs just det som sök- och länkplatser i allmänhet syftar 
till. Men inte då. Av de väldigt många sök- och länkplatser som drogs igång i synnerhet i slutet av 1990-talet var 
det bara få som inkluderade Nordguide. Och detta gällde i lika hög grad offentligt stödda som andra webbplatser. 
Ofta var det nog av ren okunnighet; man kände helt enkelt inte till den; men ofta berodde det på att man 
bara länkade till gratisresurser. Visst var Nordguide gratis på nätet – men eftersom den i huvudsak förtecknade 
betaltjänster ansågs den inte “rumsren”. Den tidens syndrom var ju som bekant “information wants to be free”. 
Och läget är i stort sett detsamma nu [2003].

I texten nämns att Nordguide fanns tillgänglig vid InfoTorg. InfoTorg drevs då av den statligt ägda 
dataservicebyrån DAFA Data AB. Jag var själv med i för handlingarna 1987 från DAFAs sida inför den senare 
uppläggningen i InfoTorg. Jag minns att det inte var alldeles enkelt att få till stånd avtalet med NORDINFO, 
representerad av Teodora Oker-Blom. Vid den här tiden, i slutet av 1980-talet, hade de fl esta databas producenter 
som jag för DAFAs räkning deltog i förhandlingar med, en övertro på värdet av och marknaden för sin databas. 
NORDINFO var inget undantag, även om de ingalunda tillhörde de mest krävande. Det fanns exempel på sådana 
som begärde orimligt stor ekonomisk ersättning, krävde infl ytande över databasstruktur och uppläggning eller, 
som i ett fall, ville delta i beslut om vilket IR-system vi skulle använda!

Avslutningsvis kan här nämnas att de nationella databasguiderna i Norge, Norbase, och Danmark, databaser.dk, 
redan var nedlagda när Nordguide gick i graven.
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Online är inte allt ...

Vid IDC-KTHB arbetade jag, som ovan nämnts, med bland annat utbildning i informationssökning för studerande 
vid KTH. Ett viktigt delmoment i denna utbildning var sökning i tryckta referat- och index publikationer. Vi som 
ledde kurserna ansåg detta viktigt ur pedagogisk synpunkt. Den konkreta, “visuella”, upplevelsen gav helt 
enkelt en bättre inblick i vilka typer av källor och stora mängder infor mation som täcktes in än den “abstrakta” 
upplevelse som online kunde ge. Lika viktigt var att visa att databaserna ingalunda täckte in allt. Vi ville helt 
enkelt motverka “fyrkantiga ögon-syndromet”, dvs den övertro på databassökning som tenderade att infi nna sig 
hos dem som för första gången fi ck se sådan sökning demonstrerad.

Figur 6. Författaren i samband med utbildningsverksamhet vid IDC-KTHB, här i färd med att undervisa teknologer 
i manuell sökning i Science Citation Index. Foto från ett TV-program från Utbildningsradion (UR) oktober 1979. 
Foto: Lars Klasén 1979.

Själv fi ck jag en mycket handgriplig lektion i informationssökandets “egentliga” natur när jag under hösten 1982 
var med om att bygga upp en av Sveriges första informationsmäklare, SVP/Interfact Inter nationell Faktasökning 
AB. Det gjorde jag tillsammans med ägarna Lars Save (nu vd för Bisnode, Nordens största koncern inom online 
och databaser) och Sven Hamrefors (nu forskare vid Handels högskolan i Stockholm). Uppdragen till SVP/Interfact 
kom mestadels från större industri- och exportföretag. Från IDC-KTHB var jag van vid att de inkomna uppdragen 
i stort sett alltid lämpa de sig för databassökning, Men nu fann jag att den absolut främsta källan för sökning av 
information var -telefonen! Dess “betydelse” för informationsinhäm tandet uppskattade jag då till 50 %, jämfört 
med databassökningens 5 %!

SVP/Interfact ingick i det internationella nätverket SVP. Det var mycket praktiskt att ha tillgång till detta 
nätverk vid sökningar efter lokal information. Jag minns bland annat ett uppdrag som rörde marknaden för 
tandtråd i Frankrike och ett annat som rörde industrirobotar i Japan. Istället för en mödosam, tveksam och dyr 
databassökning var det bara att skicka sin förfrågan till SVP i Paris respektive Tokyo, vilket skedde per telex (!). 
Svaret kom i allmänhet inom ett dygn, också det per telex. Ett faktiskt mycket effektivt förfarande att förlita sig 
på lokala resurser jämfört med att söka själv!

Det här påminner mig om den veckas auskultation jag och Lars gjorde vid SVP-nätverkets centrum, huvud kontoret 
i Paris. Där arbetade ett par hundra personer som bevakade kundernas ämnesområden, vilka kunde vara allt från 
smala vetenskapliga områden i forskningens framkant till fi lmbranschen i Frank rike. Vi, som hade förväntat oss 
en modern informationscentral, blev besvikna. Personalen satt i små kyffen, omgivna av bokhyllor som dignade 
av tidningar, kataloger, böcker, urklipp etc. Och en telefon förstås. Onlineaccess? Ja, det fanns två terminaler 
någonstans i byggnaden. Onlinetjänster? Ja, det var Dialog och en fransk tjänst. Men sin uppgift, att tillfredsställa 
sina kunders informationsbehov, dagliga såväl som sporadiska, den skötte de ändå väl!
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En intressant erfarenhet från svenska SVP/Interfact var att fl era av uppdragsgivarnas företag faktiskt hade 
egna bibliotek eller informationscentraler, med såväl abonnemang på onlinetjänster som kompe tent personal 
för databassökningar. Varför anlitade de då SVP/Interfact, med en personal bestående av civilingenjörer och 
jurister, istället för sina egna biblio tekarier och informatiker? Det här gjorde mig förbryllad - ända tills jag 
förstod att uppdragsgivarna helt enkelt inte kunde föreställa sig att bibliote karier kunde utföra avancerade 
databassökningar inom deras ämnesområden. I vissa fall berodde det på att man inte ens kände till det egna 
bibliotekets existens. Till saken hör också att det rörde sig om stora företag, där uppdragsgivaren satt fysiskt 
åtskild från biblioteket, kanske på annan ort. En annan orsak var att SVP/Interfact marknadsförde sig till personer 
högt upp i företagens organisation, normalt via personliga besök, snarare än till personer i linjen. Man gick in för 
att skapa en image av högstatus, där just databassökningar framhävdes - även om sådana i praktiken inte betydde 
mest.

En av de onlinetjänster jag skaffade abonnemang på för SVP/Interfacts räkning var Affärsdata. Den tillhandahöll 
artiklar från svenska tidningar och tidskrifter med bland annat affärs information. Det här var ju 1982, tjänsten 
hade just startat, och som en av dess allra första kunder upptäckte jag en del barn sjukdomar och avigheter 
hos systemet. Till skillnad mot fl ertalet databaser vid denna tid innehöll data basen artiklarna i fulltext, vilka 
var fritextsökbara. Å andra sidan skedde föga förbehandling av infor mationen i form av strukturering, 
ämnesbeskrivning etc. Det ställde till den typ av problem man idag träffar på vid användning av webbens 
sökmotorer - fast värre eftersom Affärsdatas söksystem (och inga andra heller för den delen) inte hade dessas 
förmåga till “relevansrankning”. En gång skulle jag söka information om marknaden för skor. Då fi ck jag nästan 
hur jag än sökte bara träff på artiklar som handlade om sport - eftersom det oftast var i sådana artiklar som 
”skor” nämndes (“löparen satte skorna i startblocken”). Det gick helt enkelt inte att avgränsa sig på ett vettigt 
sätt. Det här meddelade jag Affärsdata - som inom kort löste problemet genom att helt enkelt upphöra med att ta 
in artiklar från tidningarnas sportsidor!

Exemplet visar hur liten onlinevärlden var på den här tiden. Ett annat exempel på detta hämtar jag också från SVP/
Interfact-tiden. Det gällde ett uppdrag som bestod i att ta fram uppgifter om bestånds delar i ett antal kemikalier. 
Jag fann en databas vid namn Fine Chemicals vid brittiska onlinetjänsten Pergamon InfoLine som tycktes utmärkt 
för detta. Jag loggade in och började ladda ner dokument med fakta om kemikalie efter kemikalie. Det gick 
inte så fort eftersom jag nyttjade 1.200 bps (vilket dock ansågs som snabbt på denna tid). Medan utmatningen 
pågick ringde telefonen och jag svarade. Det var en representant från Pergamon InfoLine som undrade om jag 
verkligen ville ha alla dessa dokument. ”Javisst, hurså?” svarade jag. ”Jo, de är ju rätt dyra”, sade hon (ca 200 
kr per st om jag minns rätt). Nej, det var jag ju inte medveten om, utan jag trodde att de kostade som vanliga 
referenser (dvs en tiondel så mycket). Jag tackade för upplysningen och stoppade omedelbart utmatningen. Alltså: 
onlinetjänsten, som betjänade hela Europa, hade uppenbar ligen så pass få användare att dess personal hade 
uppsikt över i princip varenda sökning som utfördes!

1980-talets mitt. Tankar kring utvecklingsvägar

Som följd av de närmast föregående årens många nya databaser och onlinetjänster var onlinemarkna den vid 
mitten av 1980-talet mycket fragmenterad, “troligen mer splittrad än någonsin före eller efter”, som jag senare 
skrev i en historik.

Norden var i detta avseende extremt. Här fanns 1984/85 så många som 207 databaser online, varav knappt 200 pro-
ducerade i Norden. Det innebar mer än 8 % av världens över 2.000 databaser. Antalet onlinetjänster i Norden var 
77, vilket om man går efter uppgifter om det globala antalet, knappt 1.000, också var 8 % av totalen. Detta ska 
jämföras med ovanstående uppgift om Nordens andel av omsättningen, drygt 1 %.

Mot bakgrund av att det inte ens internationellt var någon lönsamt affär att driva onlinetjänster inses situationen 
för de nordiska onlinetjänsterna. Speciellt extrem var situationen i Sverige, som ensamt producerade ca 90 
databaser, vilka fanns online vid 15-20 onlinetjänster. Jag beräknade att de svenska onlinetjänsterna (exklusive 
fi nansiella tjänster och videotex) under ett år 1984/85 drog in ca 10 miljoner kr men kostade minst 40 miljoner kr 
att driva.

Men splittringen ledde givetvis till negativa konsekvenser även för användarna. Så här skrev jag senare: “En 
var att många användare var tvungna att inte bara ha kontrakt med fl era onlinetjänster, administrera utskick 
från dessa, betala fl era fakturor, etc, utan också lära sig fl era sökspråk eftersom i stort sett varje databasvärd 
tillämpade sitt eget”.
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Det här födde givetvis funderingar på metoder för att överbrygga problemen. Här några utdrag ur min artikel i 
Databasen 1985:1 med den talande titeln ”Snart söker vi information på egna villkor” (ref 24), som förutom att 
beskriva utvecklingsvägar redovisar min syn på framtiden. (Anm: Med facit i handen är det intressant att studera 
de förutsägelser som då gjordes. Här är dock inte platsen för detta utan det överlåter jag till läsaren).

 Via de tjänster han/hon eller hans/hennes organisation anlitar kommer [användaren] att ha tillgång till 
“information” helt enkelt. Genom menystyrning på bildskärmen, fråga-svar-system eller något annat sätt, 
leds den informationssökande fram till rätt “delmängd” i vilken därefter själva sökningen sker. Att denna 
”delmängd” själva verket kanske består av fl era databaser är oväsentligt för användaren. Lika oväsentligt 
är det var databaserna eller “delarna” fysiskt är belägna. […]

 Några utvecklingsvägar, som var och en på sitt sätt kan bredda användarens möjligheter att söka i ett större 
antal databaser, har diskuterats inom branschen på senaste tiden. En av dessa baserar sig på det faktum 
att online-sökningar till stor del kommer att utföras vid utrustningar med lokal intelligens (mikrodatorer, 
ordbehandlare etc). Här skulle då sökningarna ske med utnytt jande av en speciellt framtagen programvara, 
vilken ombesörjer […] val av lämplig databas och online-tjänst, uppringning, inloggning och utloggning 
och dessutom erbjuder möjlighet till sökning medelst eget valt sökspråk eller menystyrt söksystem. [… 
Det] fi nns på marknaden redan ett antal programvaror som erbjuder funktioner som dessa. Men en av 
branschorgan samordnad internationell satsning skulle relativt snabbt kunna leda fram till en högkvalitativ 
produkt. Genom samordningar skulle sökningar i ett verkligt brett urval databaser bli möjliga. 

 
 Två andra utvecklingsvägar baserar sig på möjligheterna till kommunikation mellan datorer. Enligt den ena 

vägen skulle ett antal online-tjänster gemensamt etablera “knutpunkter”. Användarna loggar in sig till en 
“knutpunkt” och blir därtifrån lotsade till lämplig databas och online-tjänst. Ingen speciell utrustning eller 
lokal intelligens krävs. […]

 “Knutpunkter” enligt detta mönster, men med ett begränsat antal tjänster, har nyligen etablerats i USA. 
Den mest kända är Easynet, som idag ger tillgång till Dialog, BRS, SDC, NewsNet, Pergamon InfoLine, 
Questel, VU/Text, Dow Jones News/Retrieval och Wilsonline.

 Enligt den andra vägen är “knutpunkten” i beskrivningen ovan lika med den online-tjänst som användaren 
“egentligen” är kund hos. Genom samverkan med andra online-tjänster erbjuds användaren sökning även 
i dessa. Användaren kan efter inloggning till “sin” tjänst enkelt gå vidare till någon av de andra. [...] Det 
fi nns många exempel på denna samverkansform [...] t ex ESA/IRS i Italien som erbjuder sina kunder sökning 
även i engelska Textline, och svenska DataArkiv som erbjuder sökning i DataStar i Schweiz.

 För mig förefaller “knutpunkts”-vägen att ha fl est fördelar. Den ger användarna ett stort informations-
utbud och stor sökassistans. Här fi nns möjligheter till samtidig sökning i fl era databaser vid olika online-
tjänster, och den kan på sikt erbjuda verkligt avancerad sökhjälp med t ex artifi ciell intelligens. Men 
utvecklingen kommer helt klart att innefatta alla tre ovan beskrivna utvecklingsvägar (...).

 Man får i sammanhanget inte glömma den utveckling i “användarvänlig” riktning som sker vid online-
tjänsterna. Det kan t ex mycket väl visa sig att vem som helst, utan några som helst sökspråkskun skaper 
eller sökhjälp på sikt kan söka i vilken databas som helst vid vilken tjänst som helst. I princip återstår bara 
den fysiska kommunikationen att lösa.

Vid den här tiden diskuterades i Sverige behovet av en nationell samordning av databaser. Ett uttryck för detta 
var symposiet “Informationsdatabaser - ett område för samordning och standardisering?” som anordnades av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) och Delegationen för informationsförsörjning (DFI) i 
oktober 1986. Inför symposiet beskrev jag min syn på ”den ideala situationen” så här: ”… ur användarsynpunkt 
kanske det bästa vore en enda stor svensk databasvärd med alla de databaser upplagda som nu är utspridda på 
olika värdar.” (ref 25)

Detta ideal ansåg jag emellertid inte möjligt att nå. Som ett mer realistiskt mål föreslog jag därför en “uppdelad 
samordning”, baserad på de grupper av “stora, växande databasvärdar” som då utkristalli serat sig inom 6 
områden. Områdena var affärsinformation, rättsinformation, medicin/biologi, miljö, samhälle/kul tur/humaniora 
och teknik/industri/produktion. Samordningen skulle, som jag då uttryckte det, inte alls behöva baseras på “ett 
centralt driftställe” utan kunde lika gärna ske via “lokala datorer i samverkan med en central dator” eller genom 
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att “användarna nyttjar persondatorer med möjlighet till lokal sökning i stora informationsmängder”. Givna 
kandidater för området affärsinformation var DataArkiv alternativt konkurrenten Affärsdata, för rättsinformation 
DAFA/Rättsbanken och för medicin/biologi Medlars-vid-MIC.

Omkring 1983 gjordes en ansats till samordning inom området teknik/industri/produktion. Utgångs punkten 
var att samla 9 olika databaser, utspridda på olika onlinetjänster, till en gemensam online tjänst. Av delvis 
organisationsegoistiska skäl realiserades inte detta fullt ut. Den tjänst som slutligen kom till stånd, TESS, 
Teknisk Ekonomisk Sökservice, kom bara att bestå av 4 databaser från  4 produ center. De var Jernkontoret, 
Mekanförbundet, Standardiseringskommissionen och Tekniska Nomen klaturcentralen. Av de onlinetjänster som 
var påtänkta men ställde sig utanför var Byggdok (Institutet för Byggdokumentation) den kanske viktigaste.

TESS lades ner efter bara ett par års drift eftersom den inte bar sig ekonomiskt. Ändå hade den gene rella 
marknadstillväxt som man räknat med realiserats. Det man inte räknat med var att intäkterna skulle fördelas på 
ständigt fl er onlinetjänster. Men om Byggdok deltagit hade försöket säkert blivit mer lyckosamt – och kanske även 
räddat Byggdok för framtiden. Byggdok drevs ju vidare på egen hand, dock med ständigt dålig ekonomi, fram 
till 2003 då tjänsten efter ett nedläggningsbeslut övertogs av InfoTorg. Efter ytterligare tre års drift såg sig dock 
InfoTorg tvunget att lägga ner den.

Delvis som en följd av medverkan i arbetet inför TESS realiserade några andra databasproducenter istället den 
gemensamma onlinetjänsten ARAMIS. Här lade Arbetarskyddsstyrelsen/Arbetslivs institutet, Arbetslivscentrum 
och Statens Naturvårdsverk upp ett antal databaser inom miljöområdet. Men även ARAMIS fi ck en så pass låg 
användning att den var svårt att motivera ekonomiskt. 1989 lades tjänsten ner.

Slutet av 1980-talet. Offi ciella register och informationstorg – en nordisk 
specialitet

Från omkring 1986 började den snabba tillväxten vad gäller nya databaser och onlinetjänster att avta och en 
period av expansion och konsolidering inleddes. En handfull onlinetjänster i vart och ett av de nordiska länderna 
växte vad gäller antal databaser, antal användare, användning, intäkter etc, medan resten förblev små och av föga 
betydelse för onlineanvändningen i stort. En del onlinetjänster och databaser lades ner. Den marknadsstruktur vi 
än idag har formerades i stort sett under denna tid.

Det var också under denna tid som de stora, statliga, centrala registren i respektive nordiskt land på allvar 
etablerade sig som onlinetjänster, tillgängliga även för andra än myndigheterna själva. Dessa register hade 
utvecklats huvudsakligen under 1970-talet och tiden däromkring, bland annat för att administrera uppgifter om 
personer, fordon, fastigheter, företag, patent, varumärken, statistik, biblio tekens bestånd och rättsinformation. 
De nordiska länderna är tämligen unika i världen vad gäller tidiga, omfattande, sådana satsningar. Företeelsen är 
ytterligare ett exempel på ett nordiskt karakte ristiskt och gemensamt drag.

Driften av registren förlades till de statliga datacentraler som byggts upp i respektive land. Dessa datacentraler har 
sedermera samtliga privatiserats - även det ett gemensamt drag. I Danmark hade I/S Datacentralen af 1959 initialt 
hand om driften. Datacentralen ombildades 1991 till aktiebolag för att 1996 bli en del av Computer Sciences 
Corporation, CSC. I mitten på 1990-talet erbjöds registren via en tjänst benämnd Infotorv. I dag är fl ertalet register 
omlokaliserade till främst myndigheter medan Infotorv är borta.

I Finland drevs motsvarande tjänst av statliga servicebyrån VTKK, som under 1990-talet privatisera des och såldes 
till den stora IT-konsulten Tieto, senare TietoEnator. Några register har utlokaliserats men nästan alla återförsäljes 
och kan nås via onlinetjänsten, eller “informationstorget” ePortti. ePortti startades av Tieto/TietoEnator men 
såldes 2006 till förlaget Kauppalehti, som är en del av mediekon cernen Alma Media.

I Norge tog Statens Datasentral (SDS) hand om driften av de statliga registren. SDS privatiserades 1986 och 
köptes 1995 av Posten Norge. Det har sedan ombildats och fått namnet ErgoEphorma AS, senare ErgoGroup, och 
tillhandahåller fl ertalet av registren via sin tjänst Infotorg.no, även om alla inte längre har sin drift förlagd till 
företaget.

I Sverige lades registren upp vid statliga Datamaskincentralen för Administrativ Databehandling (DAFA). En del 
av registren lokaliserades sedermera till egna myndigheter. De kvarvarande mark nadsfördes merendels vart 
och ett för sig. DAFA ombildades 1986 till det statliga bolaget DAFA Data AB. Som onlineanvändare visste jag 
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fördelen med att kunna nå och nyttja många tjänster och databaser vid ett ställe. Därför tog jag initiativ till och 
samordnade arbetet med att ge samlad åtkomst till tjänster och databaser, dels sådana i drift vid DAFA Data, 
dels sådana vid andra driftställen. Detta ledde 1988 till lanseringen av ”online- och gateway tjänsten” (som jag 
då kallade den) InfoTorg, som därmed blev Nordens första ”informationstorg”. InfoTorg tillhanda håller idag 
över 20 tjänster, bland annat alla stora svenska offi ciella register, även om fl ertalet av dessa är förlagda till 
myndigheternas egna driftställen.

DAFA Data såldes 1993 till den europeiska IT-koncernen Sema Group. Efter att 2001–2003 ägts av amerikanska 
Schlumberger kom den del av bolaget som arbetade med informationsförsörjning, bland annat InfoTorg, att bilda 
Infodata AB. Det blev först ett bolag i nybildade BTJ Infodata-koncernen men såldes 2005 till Bisnode-koncernen, 
fd Bonnier Affärsinformation (BAF), som sedan tidigare ägde ett fl ertal informationsföretag i Norden. Den del av 
Infodata som drev InfoTorg blev 2006 ett eget bolag inom Bisnode, InfoTorg AB.

Jag återkommer senare till ePortii, Infotorg.no och InfoTorg, vilka samtliga tillhör de ledande på onlinemarknaden 
i respektive land. Det kan noteras att dessa tjänster faktiskt manifesterar den “knut punktsväg” jag beskrev 1985. 
Förutom registren i egen drift tillhandahåller de ju ett fl ertal andra, med hjälp av dator-datorkopplingar till 
respektive driftställe. Och dessa ”informationstorg” fi nns fortfaran de kvar – till skillnad mot de ovan nämnda 
“knutpunkterna” EasyNet, ESA/IRS (med koppling till Textline) och DataArkiv (med koppling till DataStar), vilka 
samtliga bara fi ck en marginell betydelse och inte längre existerar.

Rättsinformation online – Norden en föregångare

Som antytts var Norden i fl era avseenden en föregångare vad gäller området rättsinformation. I Sverige 
påbörjades redan i slutet av 1960-talet ett arbete som i början av 1970-talet ledde fram till en myndighetsintern 
online rättsinformationstjänst, Rättsdata. Driften var förlagd till DAFA. Som sök system nyttjades IMDOC, ett av 
världens första avancerade IR-system utanför USA för fritextsökning i stora mängder fulltext. Rättsdata öppnades 
för allmänt bruk 1981. DAFA satsade på fl era data baser med rättsinformation och 1985 fi ck den utvidgade 
tjänsten namnet Rättsbanken. Bakom DAFAs satsning fanns ambi tionen att bli heltäckande vad gäller svensk 
rättsinformation. IMDOC modernise rades och fi ck namnet Find-It. Rättsbanken hade 1988 ca 500 kunder med 
sammanlagt ca 2.000 användare. Tjänsten var då en tjänst i InfoTorg.

En av de första uppgifterna för mig som nyanställd informatiker vid DAFA 1983 var att ansvara för uppbygget av 
databaser med skatterättslig information. Jag tillbringade då en hel del tid vid dåvarande Riksskatteverket, som 
naturligtvis hade tillgång till Rättsdata. På den tiden hade inte handläggarna på de anslutna myndigheterna, 
ja inte ens många av oss på DAFA, egna terminaler. Sådana fanns place rade i terminalrum eller, som på den 
avdelning på Riksskatteverket där jag vistades, i ett litet bibliotek.

Inte konstigt då att det var lite si och så med sökkunskaperna. En gång när jag på Riksskatteverket väntade på min 
tur så bad den man, som just då satt vid terminalen, mig om hjälp med sin sökning i Rättsdata. Han beklagade sig 
över att han fi ck för många träffar vilka sökord han än använde. Jag såg ju att han bara använde ett sökord i sina 
sökningar och föreslog därför att han skulle avgränsa sig med ytterligare ett sökord. Mannen såg förvånad ut och 
svarade “Vad säger du – kan man använda fl era sökord?”.

Det här påminner mig om ett annat tillfälle, när en kollega till mig blev uppringd av en användare, som berättade 
att hon hade skrivit ett felaktigt kommando före sökfrågan. Nu var hon orolig över att transaktionen (sökfrågan) 
kanske hunnit iväg och ställt till skada innan hon hunnit stoppa den. “Hunnit stoppa den?” frågade min kollega. 
Hon svarade “Ja, jag drog ur kontakten jättesnabbt!”

1993 öppnade svenska riksdagens onlinetjänst Rixlex, som delvis kom att konkurrera med Rättsban ken. I slutet av 
1990-talet beslutade staten att satsa på ett nytt system för rättsinformation (författ ningar, praxis mm), benämnt 
Rättsinformationssystemet. Systemet är dock ännu inte stort mer än en länklista.

I Danmark startades Retsinformation i slutet av 1970-talet. För driften svarade I/S Datacentralen af 1959. Just 
Danmark framstod under 1980-talet som ett föredöme för oss som arbetade med Rätts banken. Ty medan vi fi ck 
övertala myndighet efter myndighet att på frivillig väg förse Rättsbanken med sin information så beslutade man 
i Danmark om en statligt styrd uppläggning av samtliga myn digheters föreskrifter i Retsinformation 1986–1988, 
ledd av Justitsminis teriet. Retsinformation hade 1988 ca 1.000 kunder (kontrakt) med sammanlagt 1.500–2.000 
användare (ref 26). Idag har CSC hand om driften av Retsinformation.



17

I Norge har rättsinformation online alltid tillhandahållits av Lovdata. Lovdata startade 1979 och eta blerades 
som en stiftelse 1981. Som söksystem nyttjades initialt ett engelskt IR-system. Det ersattes 1986 av norska 
SIFT (Søking I Fri Tekst), utvecklat av Statens rasjonaliseringsdirektorat 1980-1986. 1988 var antalet kunder ca 
300, med uppskattningsvis 1.500–2.000 användare (ref 26). Lovdata utgör med sin centraliserade struktur ett 
exempel på en tjänst som är en rak motsats till den decentraliserade ansats som Sverige försökte sig på med 
Rättsinformations systemet. Lite bittert är det allt för mig som svensk, i ett land som Sverige, med ett av världens 
första rättsinformationssystem, att få läsa sådana uttalanden som det som i mars 2004 stod att läsa i tidskriften 
Lov & Data med anledning av hur väl Lovdata uppfyller sin roll som nationell rättsinformationstjänst: “Den som 
vil ha en idé om hva vi kunne ha fått, kan førsøke å lete etter retskilder i Sverige og Danmark”. Å andra sidan kan 
Sverige idag stoltsera med tre väl utvecklade kommersiella rättsinformationstjänster, vilka alla vid det här laget 
nog är väl så bra som Lovdata.

I Finland lade staten med början 1973 upp sin rättsinformation i databaser vid VTKK i ett system som från 1980 
tillhandahölls under namnet Finlex. Som IR-system nyttjades MINTTU, en version av IMDOC. 1988 var antalet 
kunder ca 400, vilket innebar uppskattningsvis 1.500 användare (ref 26). Efter en statlig upphandling fl yttades 
driften av Finlex 1997 till förlagskoncernen Edita Oy, ägd av fi nska staten.

Just rättsinformation blev ett av de största områdena för produktioner på CD-ROM. Låt mig därför passa på 
att här kort beröra detta medium, som delvis sågs som en konkurrent till online och faktiskt blev ganska stort i 
mitten/slutet av 1990-talet. 1997 var marknaden i Norden för CD-ROM vad gäller produktioner för yrkesmässig 
verksamhet och s k ”edutainment”, i vilken bland annat innefattas uppslagsverk och ordböcker, ca 650 miljoner kr 
(ref 12, ref 27, ref 28). Det innebar ca 13 % av onlinemarknadens storlek. I Norge var intäkterna från Lovdatas CD-
ROM under 1996-2000 större än intäkterna från online.

Även i Sverige var rättsinformation på CD-ROM under en tid i slutet av 1990-talet större än rättsinfor mation 
online. Bakom CD-ROM-produktio nerna stod mestadels traditionella förlag med juridisk utgivning. Dessa 
produktioner och dess användare har sedermera gradvis migrerats till de online- och webbtjänster som dessa 
förlag sedermera startade. Här kan tilläggas att även om rättsinformation på CD-ROM var stort så var affärs- och 
företagsinformation på CD-ROM ännu större. Till skillnad mot rättsinformation nådde omsättningen i Sverige för 
denna typ av information på CD-ROM dock som mest bara upp till 5 % av motsvarande för online. Efter en topp 
kring år 2000 har marknaden för CD-ROM successivt minskat och har idag bara liten betydelse.

IANI – en elegant  ansats

Som nämnts skedde en allt större del av onlineanvändningen från och med mitten av 1980-talet via de större 
onlinetjänsterna. Ändå var bristen på samordning fortfarande lika uppenbar och frustrerande. Till skäl som 
nämnts ovan, såsom svårigheter för användarna och onödigt resurskrävande databas produktion, kunde nu 
läggas att de mindre databaserna och onlinetjänsterna kom alltmer i skymundan av de större. Ovan relaterades 
några av de förslag som diskuterades för att överbrygga problemen, bland annat “knutpunktsvägen” och dess 
internationellt mest kända realisering, Easynet.

Det är mot denna bakgrund man ska se NORDINFOs satsning på projektet IANI, Intelligent Access to Nordic 
Information Systems (ref 29). IANI, som bedrevs 1986-1992, syftade till att ge samlad åtkomst, via ett gränssnitt 
och ett sökspråk, till onlinetjänster och databaser i Norden. Jag deltog själv i projektet som konsult åt Kungl. 
biblioteket för DAFA Datas räkning. Libris var ju då i drift vid DAFA Data och sökbar under IMDOC. Mitt uppdrag 
rörde implementering av Libris i IANI.

Ett av de starkaste minnena från arbetet är ett IANI projektmöte i Köpenhamn sommaren 1987. Det var nämligen 
först då som det gick upp för mig hur avancerad projektets ansats var. Programvaran skulle nämligen hållas ajour 
med sökspråken genom att fi ler med formaliserade beskrivningar av sök språken automatiskt, vid behov, laddades 
ner från berörd onlinetjänst. Jag blev imponerad men ställde mig samtidigt ganska tveksam till möjligheten att 
realisera detta. Som konsult var det dock inte min sak att lägga mig i detta. Libris gynnades hur som helst av ett 
förhållandevis enkelt sökspråk och blev den första svenska tjänst som förmåddes att fungera mot IANI.
På Nord I&D 1992 höll jag ett föredrag med titeln ”Teknikutvecklingens roll för samordning av databaser” (ref 30). 
IANI hade givetvis en plats där. Här några utdrag:

 I fallet IANI, där man ju - principiellt - löste uppdateringsproblematiken mycket elegant genom att låta 
programvaran “automatiskt” hämta underlag för uppdateringarna från onlinetjänsterna (via fi löverföring), 
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stötte man […] på […] hinder. De bestod främst i (alltför) omfattande programmeringsbehov och 
otillräcklig kapacitet hos de datorer som programvaran var avsedd för.

 Så har inte heller den automatiska fi löverföringen i IANI-konceptet kommit till användning i praktiken, 
utan uppdateringarna av programvaran måste ske på “traditionellt” sätt [dvs via utskick av nya disketter]. 
Detta innebar inte enbart nackdelar, i alla fall inte för IANI-utvecklarna. De blev ju därmed oberoende av 
onlinetjänsternas förmåga och vilja att implementera den nödvändiga fi löver föringsfunktionen, och kan 
därmed förse produkten med åtkomst till i stort sett vilka tjänster som helst - vilket i praktiken lett till att 
även icke-nordiska onlinetjänster inkluderats, såsom Dialog, STN m fl . […]

 Men faktum är att IANI-projektet även utan “programvaru”-hindren fått svårt att lyckas. Man hade då stött 
på samma hinder som det var avsett att överbrygga: nämligen samordnings- och standardiseringshindret! 
IANI-konceptet förutsätter ju att den automatiska fi löverföringsfunktionen vid onlinetjänsten utformas 
“standardiserat” - den måste “ur persondatorns synpunkt” alltid uppfattas likadant. Till detta kan läggas 
att IANI var (alltför) sent ute med tanke på den starka utvecklingen på gatewaysidan, med dess alternativa 
lösningar på delar av det IANI skulle lösa.

 Frågan man kan ställa sig är naturligtvis: Hade man inte lika gärna kunnat (försöka) övertyga online-
tjänsterna om att följa ISO-standarden för sökspråk? Visserligen med föga hopp om något större genomslag 
– men ändå! Varje steg framåt i detta avseende är ju bestående; och varje ny implementering innebär i 
praktiken dessutom att ytterligare en tjänst blir reellt tillgänglig (vad avser sökning) för vilken användare 
som helst, med vilken kommunikationsform (och utrustning) som helst (till skillnad mot IANI som ju kräver 
TTY). Förresten tror jag att en sådan implementering för de fl esta onlinetjänster skulle bli billigare än en 
IANI-fi löverföringsfunktion ...

 Tro för den skull inte att jag förringar IANI-konceptet som sådant! Tvärtom! Det är principiellt strålande! 
I själva verket var upphovsmännen tidigt ute med ett koncept som det numera pratas mer och mer om, 
nämligen just att nyttja fi löverföring för att uppdatera programvaror i persondatorer (i t ex ett nätverk).

Detta skrevs ett par år innan webben slog igenom. Som bekant är konceptet numera vardagsmat. IANI utgör 
därmed ett exempel på en nära nog generell lärdom beträffande online: det gäller att vara ute i rätt tid - inte för 
sent, men absolut inte för tidigt! En annan slutsats är förstås: centralisera istället för att krångla! - en lärdom som 
bekräftas av nutidens stora sökmotorer på webben!

Tiden kring 1990

Låt mig nu återgå till att redovisa uppgifter om den nordiska onlinemarknaden. För 1989 fi nns det uppgifter 
publicerade för Finland och Sverige. I Finland nådde antalet söktimmar då upp till 73.000 och i Sverige ca 100.000 
(ref 8, ref 10, ref 13). I tabell 4 redovisas hur användningen 1989 respektive 1988/89 fördelades på användning av 
inhemska respektive utländska onlinetjänster.

    Finland 1989 Sverige 1988/89 
Inhemska tjänster 78 %  77 %
Utländska tjänster 22 %  23 %

Tabell 4. Den fi nska och svenska onlineanvändningens (textbaserade tjänster, mätt i söktimmar) fördelning på 
inhemska och utländska tjänster 1989 resp. 1988/89.

Den andel som rörde användning av inhemska tjänster hade således ökat avsevärt jämfört med 1985, då den 
ju bara var 56 % (Finland) resp. 57 % (Sverige) (tabell 3). Återigen är det intressant att konstatera hur likartade 
länderna är. Mycket talar för att ungefär samma förhållande mellan inhemska och utländska tjänster gällde även i 
Danmark och Norge.

Ovanstående indikerar att den totala onlineanvändningen i Norden 1989 var 250.000–300.000 sök timmar. 
Det innebär 4–5 % av det globala antalet söktimmar, som då var omkring 6 miljoner. Intäk ter na uppskattas 
till omkring 200 miljoner kr, vilket innebär ca 3 % av världsmarknadens ca 6 miljarder kr beträffande den 
textbaserade sektorn. Detta är min egna uppskattningar på basis av fl era olika källor (bland annat ref 2), vilka alla 
anger vitt skilda uppgifter.
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Antalet användare 1989 var i Finland ca 7.000 och i Sverige ca 12.000. Det bör för hela Norden göra 35.000-40.000 
onlineanvändare, varav omkring 10.000 intermediärer. Det innebär omkring 3 % av världens 1–1,5 miljoner 
användare, varav kanske 100.000 intermediärer. I fi gur 7 görs ett försök att sammanfatta utvecklingen i Norden 
1979–1989 vad gäller onlineanvändare i Norden, fördelade på intermediärer respektive slutanvändare. Observera 
att detta enbart rör textbaserade onlinetjänster.

  

Figur 7. Antal användare i Norden 1979-1989 inom den textbaserade sektorn, fördelade på intermediärer och 
slutanvändare.

För att fortsätta med den textbaserade sektorn sammanfattas i fi gur 8 den nordiska onlinemarknadens utveckling 
1979–1989 vad gäller omsättning.

Figur 8. Den nordiska onlinemarknadens utveckling 1979-1989 inom den textbaserade sektorn.

Ovanstående rör den textbaserade sektorn. En inblick i storleksordningen hos de övriga områdena vad gäller 
Norden kan ges av uppskattningar för Sverige 1990, vars totala onlinemarknad då var 700-750 miljoner kr. Av 
detta svarade fi nansiell realtidsinfor mation för ca 400 miljoner kr, kreditinforma tion för 150-200 miljoner kr, 
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videotex för 40 miljoner kr och infor mation från det samlade området offi ciella register/textdatabaser för 110-120 
miljoner kr.

Den totala onlinemarknaden i Norden 1990 kan, delvis på basis av detta, uppskattas till över 2 miljar der kr. Det 
innebär ca 3 % av den globala marknaden för information, alla kategorier, vilken då var i storleksordningen 60-70 
miljarder kr. (Detta enligt min egen uppskattning, bland annat baserad på ref 2).

I början av 1990-talet hade marknadskoncentrationen lett till att fl era av de större onlinetjänsterna även inom 
den “textbaserade” sektorn hade börjat bli lönsamma. I Sverige gällde det bland annat Medlars-vid-MIC, som 1991 
hade ca 3.500 användare och 18.000 söktimmar (varav 2.500 söktimmar från utlandet, där merparten rörde de 
övriga nordiska länderna) och med uppskattade intäkter om 7 miljoner kr, Affärsdata, med ca 4.000 användare, 
med 14.000 söktimmar och uppskattade intäkter om 7 miljoner kr, och Rättsbanken, med ca 3.300 användare, 
10.000 söktimmar och uppskattade intäkter om 3 miljoner kr.

Ändå var fortfarande 1991 de sammantagna intäkterna till de svenska aktörerna inom den textbaserade sektorn, 
ca 45 miljoner kr, klart lägre än deras sammanlagda kostnader, ca 70 miljoner kr. I samman hanget kan nämnas 
att utländska onlinetjänster detta år omsatte ca 25 miljoner kr i Sverige. Mest använt var Dialog med ca 6.500 
söktimmar, utfört av dess ca 900 svenska användare. Därnäst kom DataStar med 800 användare och 4.500 
söktimmar, STN med 400 användare och 3.500 söktimmar och ESA/IRS med 500 användare och 3.000 söktimmar. 
Det är högst troligt att dessa tjänster även var de mest använda i Norden som helhet.

Mitten av 1990-talet
MSSTUDY

Jag nämnde inledningsvis MSSTUDY, EU-kommissionens stora pan-europeis ka studier med en om fattande 
insamling av uppgifter från 17 länder i Europa, inklusive de nordiska. Den första studien avsåg 1994 (ref 5) 
och den andra 1997/98 (ref 6). Tack vare att samma defi nitioner nyttjades är de någorlunda tillförlitliga och 
jämförbara sinsemellan.

Enligt MSSTUDY var marknaden för online, alla kategorier, (inklusive fi nansiella tjänster, videotex etc) i Norden 
närmare 3,9 miljarder kr 1994 respektive drygt 4,8 miljarder kr 1997. Onlinemarknaden i Europa var 35 miljarder 
kr 1994 och 50 miljarder kr 1997, beräknat på basis av uppgifter i MSSTUDY. Därav följer att Nordens andel var 11 
% 1994 och 9,6 % 1997. Enligt MSSTUDY var den globala onlinemarknaden 80 miljarder kr 1994 och 115 miljarder 
kr 1997, varför Nordens andel var 4,8 % 1994 och 4,2 % 1997. Att de sistnämnda andelarna är så stora anser jag 
beror på att MSSTUDYs bedömning av världsmarknaden är för låg. Enligt bedömningar jag själv gjort tidigare var 
världsmark naden 1994 snarare uppemot 100 miljarder kr, vilket skulle innebära att Nordens andel var 3,9 %. Med 
ett, enligt mig, rimligare antagande för 1997 om 140 miljarder kr var Nordens andel då 3,5 %.

Hur intäkterna i Norden fördelades på respektive land 1994 resp. 1997 framgår i tabell 5.

                             1994      1997
       Omsättning               Varav import     Omsättning              Varav import
Danmark 1.193 miljoner kr  31 %   1.268 miljoner kr  49 %
Finland     604 miljoner kr  35 %   1.306 miljoner kr  34 %
Island       72 miljoner kr  93 %        89 miljoner kr  95 %
Norge  1.044 miljoner kr  28 %      892 miljoner kr  56 %
Sverige     945 miljoner kr  45 %   1.287 miljoner kr  43 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norden totalt 3.858 miljoner kr         35 % *)  32 % **) 4.842 miljoner kr          45 % *)  41 % **)

*)   Inte justerat för internordisk användning                                                 **) Justerat för internordisk användning

Tabell 5. Onlinemarknaden i Norden 1994 resp. 1997 samt andelen användning av utländska tjänster (“import”). 
Betr Sverige baseras uppgifterna på underlag från den svenska delen av MSSTUDY. I övrigt är de baserade 
på MSSTUDY, där uppgifter om online extraherats från uppgifter om den totala marknaden för elekronisk 
information, innefattande även CD-ROM med mera.

Beträffande uppgifterna för 1994 i MSSTUDY, enligt tabell 5, tycks mig uppgifterna för Danmark och Norge 
väl höga, och samma sak för 1997 vad gäller uppgifterna om Danmark och Finland. Å andra sidan anser jag att 
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uppgiften för Finland 1994 alltför låg. Omsättningen i Finland kan knappast ha mer än fördubblats på bara tre år. 
Jag ställer mig också lite tveksam till att marknaden i Norge skulle ha minskat. Jag tror att allt detta beror på att 
defi nitionerna tolkats olika i de två studierna och/eller i de berörda länderna. Den samlade ökningen, 8 % per år 
1994–1997, synes dock rimlig.

Tabell 5 uppger också andelen import, dvs användning av utländska onlinetjänster. Siffrorna är base rade på 
tolkningar av uppgifter i MSSTUDY. De visar att andelen användning av utländska tjänster i Norden, sett som en 
enhet, var omkring en tredjedel 1994 och drygt 40 % 1997. Ökningen, 13 procent enheter, har sin grund i ett mycket 
starkt ökat utlandsbe roende i Danmark och Norge, enligt uppgifter na i MSSTUDY för 1997. Detta strider mot den 
dittillsvarande trenden att användningen av inhemska tjänster ökar snabbast. Orsaken kan vara att användningen av 
fi nansiella realtidstjänster ökade speciellt mycket under denna period - men det kan också bero på olika tolkningar 
av defi nitioner. Sammanfatt ningsvis kan man säga att uppgifterna måste tas med många nypor salt.

MSSTUDYs omfattning till trots saknas det som kanske är allra mest intressant vad gäller onlinemark naden, 
nämligen uppgifter om aktörerna. Det beror på att uppgiftsinsamlingen i de fl esta länder skedde via enkäter till 
aktörerna med löfte om konfi dentialitet. Sverige tillhörde undantagen, och eftersom jag själv, på uppdrag av 
Statskontoret, svarade för de svenska delarna av MSSTUDY (ref 11, ref 12) vad avser online har jag också tillgång 
till sådana uppgifter för andra länder. I tabell 6 redovisar jag tidigare aldrig publicerade upp gifter för de fem 
aktörer som hade störst intäkter i Europa och i de nordiska länderna 1997.

  Reuters  Bloomberg   DJ/Bridge     Dun &Bradstreet     Dialog
Danmark 450 milj kr 150 milj kr 80 milj kr 75 milj kr  20 milj kr
Finland   180 milj kr 70 milj kr 45 milj kr 25 milj kr  15 milj kr
Island       5 milj kr      4 milj kr      2 milj kr    15 milj kr    1 milj kr
Norge   270 milj kr 60 milj kr 30 milj kr 75 milj kr  15 milj kr
Sverige   400 milj kr 80 milj kr 60 milj kr 160 milj kr   20 milj kr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norden             1.305 milj kr 364 milj kr 217 milj kr 350 milj kr   70 milj kr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Europa            17.000 milj kr     1.700 milj kr       1.500 milj kr     1.900 milj kr         900 milj kr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalt            35.500 milj kr     9.300 milj kr       9.600 milj kr   10.900 milj kr      2.200 milj kr

Tabell 6. Intäkterna till de fem största aktörerna på onlinemarknaden i Europa och Norden 1997.

För Norden som helhet svarade 1997 fi nansiell information för omkring hälften av marknaden. Kredit- och 
företagsinformation svarade för ca en fjärdedel. För den övriga fjärdedelen svarade textdatabaser (STM, 
affärsinformation mm), offi ciella register och övrigt.

MSSTUDY konstaterade att de nordiska ländernas export, dvs utländsk användning av den egna nationens 
tjänster, var liten, bara omkring 5 %. En stor del av detta rörde givetvis export till andra nordiska länder, varför 
icke-nordisk användning av nordisk information var mycket liten, kanske 2 % av totalen.

Jag har tidigare nämnt att de nordiska länderna uppvisar fl era karakteristiska och gemensamma drag. Det 
konstaterade man också i MSSTUDY, vilket föranledde samordningsteamet att benämna våra länder “the phalanx 
of Scandinavian countries” (ref 5) och “The Nordic Bloc” (ref 6). Man pekar också på Nordens framstående roll 
inom online. Ett exempel är onlineanvändningen relaterad till antal invånare, där de nordiska länderna placerar 
sig väl över genomsnittet. Se tabell 7.

  1994          1997
Danmark 229 kr/invånare  244 kr/invånare
Finland  118 kr/invånare  256 kr/invånare
Island  240 kr/invånare  297 kr/invånare
Norge  243 kr/invånare  207 kr/invånare
Sverige  110 kr/invånare  148 kr/invånare
--------------------------------------------------------------------------------------------
Europa totalt   94 kr/invånare  125 kr/invånare

Tabell 7. Onlinemarknaden i Norden och Europa 1994 och 1997 uttryckt i kr per invånare.



22

Vid en jämförelse mellan MSSTUDY I och MSSTUDY II slås man av hur lite onlinebranschen för ändrades från 1994 
till 1997, trots de stora förändringar som följde på webbens genomslag. 1994 fanns ingen onlinetjänst tillgänglig 
via webben. 1997 fanns nästan alla där. På webben mötte de konkurrens av en rad nya aktörer och – förstås 
– mängder av gratisinfor mation. Antalet potentiella kunder och användare var plötsligt väldigt mycket större än 
tidigare. Ändå bestod fl ertalet av de etablerade aktörerna och tjänsterna, och tillväxten höll sig på omkring 8 % 
per år, dvs i stort sett som tidigare under 1990-talet.

Sökvolymer och onlineanvändare

MSSTUDY redovisar inte antal söktimmar. Därför kompletterar jag här med några egna uppgifter om detta. Inom 
den textbasera de sektorn i Sverige bokförde jag år 1994 omkring 150.000 söktimmar, varav 113.000 söktimmar 
rörde användning av svenska onlinetjänster och 37.000 söktimmar utländska onlinetjänster. Redan vid det här 
laget började söktimmar bli ett irrelevant mått, bland annat på grund av debiterings principer baserade på 
andra mått. Detta accentuerades i och med de webbanpassningar med delvis andra prissättningsprinciper som 
onlinetjänsterna gjorde fr o m 1995. 1997 var det inte längre relevant att tala om antal söktimmar.

Inte heller antalet onlineanvändare uppges i MSSTUDY. Enligt egna tidigare uppskattningar för 1994 hade 
Danmark 50.000, Norge 64.000 och Sverige 100.000 onlineanvändare (ref 10, ref 31). Detta innefattar användare 
av alla kategorier tjänster, inklusive fi nansiella tjänster etc. Av de svenska användarna var ca 20.000 användare av 
textbaserade tjänster. Det kan tilläggas att slutanvändarna vid den här tiden var i stark majoritet. Av de svenska 
användarna var ca 4.000 inter mediärer och i Dan mark svarade intermediärerna för 10 % av intäkterna. Baserat 
på dessa uppgifter kan antalet nordiska användare 1994 uppskattas till omkring 300.000, varav 60.000–80.000 
användare av textbaserade tjänster. Antalet intermediärer var 12.000–15.000. 

Vad gäller antal onlineanvändare 1997 baserar jag mig på de uppskattningar som fi nns för Sverige. De visar på 
150.000–200.000 användare, varav användare av textbaserade tjänster 40.000–70.000 (ref 32). I synnerhet den 
sistnämnda uppgiften är dock högst osäker på grund av att den frekventa förekomsten av företagslicenser, 
kollektiva fastprisavtal för högskolor etc omöjliggör ens något så när bra upp skattningar av hur många personer 
som faktiskt nyttjade tjänsterna.

En uppskattning för Norden år 1997 för alla typer av onlinetjänster kan därmed vara 500.000–700.000 användare, 
varav för den textbaserade sektorn 150.000-300.000. Antalet inter mediärer kan antas vara i storleksordningen 
15.000–20.000. Det är viktigt att påpeka att uppgifterna rör användare av betal tjänster och inte antalet användare 
av gratistjänster på webben; ett antal som naturligtvis är väsentligt högre. Som en avslutning på detta avsnitt 
redovisar jag nedan en fi gur (fi gur 9) som, även om den visar situa tionen i Sverige, är relevant för Norden som 
helhet 1997, nämligen vad gäller sektorernas relativa stor lek. Den är hämtad från den svenska delstudien (ref 
12) och visar hur de totala intäkterna, 1.250 miljo ner kr, fördelas. (Anm: Att MSSTUDY uppger 1.287 miljoner kr 
har redovisningstekniska orsaker). Notera speciellt hur dominerande fi nansiell information är. Detta är något 
som gällde även för fl ertalet andra länder. För de nordiska ländernas del är området offi ciella register av särskilt 
intresse. Det redo visas nämligen inte separat i MSSTUDYs huvudrapport eftersom det i stort sett bara är i Norden 
som det är av en avsevärd storleksordning.

Figur 9. Den svenska onlinemarknaden 1997, fördelad på sektorer. Totalt: 1250 miljoner kr.
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Från TTY till webb

Onlinetjänsterna togs mer eller mindre på sängen av webbens genombrott kring 1994 och det dröjde ända till 
hösten 1995 innan den första onlinetjänsten gjordes tillgänglig där. Det var tyska Dimdi. Senare samma år kom 
den mig veterligt första nordiska onlinetjänsten ut på webben, nämligen svenska Byggdok. Nu om inte förr stod 
det helt klart för onlinetjänsterna att det som gällde var “migrate or die”. Utan närvaro på webben skulle de 
många nya aktörerna som erbjöd information där - ofta gratis - få fritt spelrum vad gällde att attrahera de många 
nya användare som strömmade till. Under 1996 följde de fl esta andra onlinetjänsterna efter och 1997 i stort sett 
alla resterande.

Samtidigt förpassades de användargränssnitt och protokoll (TTY, videotex, IBM 3270, Windows, ...) som dittills 
använts till graven eller degraderades till en underordnad roll. Det är intressant att notera hur snabbt övergången 
från TTY och andra terminalbaserade protokoll till webbgränssnitt gick. Det här föranledde mig att i en artikel 
1998 (ref 32) skriva följande:

Nästan alla onlinetjänster - ett par tusen - fi nns nu på webben. Från svenska Bonniers Affärsdata och Sema Group 
InfoDatas InfoTorg till rätts- och affärsinformationsgiganten LEXIS-NEXIS i USA. Ja, det är märkligt att tänka sig 
att det så sent som sommaren 1995 inte fanns en enda där! Nu är det en självklarhet ( - även om jag måste tillstå 
att jag fortfarande har lite svårt att ta till mig det faktum att många av dagens onlineanvändare aldrig har sökt 
online annat än via webben. Att det är så insåg jag i höstas under ett samtal med några yngre BHS-studerande, 
som trots stor erfarenhet av Dialog och andra onlinetjänster bara hade vaga begrepp om företeelser som asynkron 
kommunikation och TTY, vilka – i den mån de ens kände till dem – verkade lika gammaldags exotiska som 60-talets 
utsvängda byxben).

(En kommentar: Nu när detta skrivs, 2006, är utsvängda byxben återigen högsta mode!)

Angående snabb övergång kan jag inte heller låta bli att relatera följande som jag skrev i en rapport i början av 
1995 (ref 10):

 “I sammanhanget kan nämnas att de möjligheter som gradvis getts att nyttja allt högre hastigheter, hittills 
upp till 9.600 bps, beträffande uppringda förbindelser naturligtvis också påverkar situationen. Det har dock 
visat sig att ännu bara en mindre del av användningen, troligen inte mer än en femtedel, hänför sig till 
högre hastigheter än 2400 bps. Åtkomst till publika, kommersiella, onlinetjänster via Internet (Anm: detta 
avser inte webben) är inte heller särskilt utbredd ännu. Generellt sett bör det röra sig i storleksordningen 5 
% av den totala användningen. Andelen ökar dock snabbt. Beträffande vissa tjänster, t ex Medlars-vid-MIC, 
är andelen redan idag kanske 10 %.”

Att 9.600 bps, dvs bara en hundradel av dagens “normala” en Mbps (eller mer), ansågs som en hög hastighet låter 
ju idag ytterst märkligt. Man ska då ha i minnet att det rörde enbart överföring av tecken, inte bilder och annat.

Apropå hastighet så kan jag inte låta bli att le lite åt att vi på IDC-KTHB ända fram till åtminstone början på 1980-
talet kallade den terminal där som var direktkopplad till ESA/IRS i Frascati, Italien, för HST, High Speed Terminal. 
Den kommunicerade nämligen i ”hela” 2.400 bps, dvs dubbelt så snabbt som de 1.200 bps som då var det högsta 
för uppringda förbindelser. Terminalen var f ö placerad i ett eget rum och det var lite högtidligt att utföra sina 
sökningar just vid den, i synnerhet med kunden/frågeställaren närvarande. Då kände vi en viss stolthet eftersom 
den  i fl era år var den enda i Sverige med så “hög” hastighet mot ESA/IRS.

Faktum är att sökningar med hastigheten 1.200 bps kändes mest optimalt på den här tiden. Det be rodde på 
att det var den högsta hastighet som medgav läsning, i alla fall “skumning” (browsing), av referenser i samma 
takt som de matades ut på skärmen eller skrivaren. Apropå det sistnämnda så nyttjades ända fram till den här 
tiden ofta skrivande terminaler, dvs en kombinerad terminal och skrivare, där man istället för bildskärm nyttjade 
utskriften. Till saken hör att man även i de fall där sökningen utfördes via bildskärm i princip alltid också lät en 
skrivare parallellt skriva ut det som matades ut på skärmen. Eftersom terminalerna inte var försedda med minne 
fanns ju annars inte den information man betalat dyra pengar för kvar – om man inte begärde s k offl ine print, 
något som var mycket vanligt.

Offl ine print innebar att man via ett kommando kunde begära utskrift vid en centralt placerad skrivare, i fallet 
ESA/IRS inledningsvis i Italien, senare också i Tyskland. De begärda utskifterna skickades sedan per post till 
adressaten. Eftersom sökkostnaden var hög hände det att vi intermediärer istället för att öda dyrbar söktid på 
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att avgränsa sökningen online lät skriva ut stora mängder referenser för senare granskning i lugn och ro. Min 
största utskrift bestod av ca 4.000 referenser, uppemot 1.000 pappers sidor. Men det var inte IDC-KTHB-rekord. 
Ty onlineveteranen inom kemi, Lilianna Kanafarski, hade nämligen tidigare låtit skriva ut 6.000 referenser! En 
ansenlig bunt papper ...  Lite synd om uppdrags givaren, kan man tycka. Men sökningen blev billigare. Och så gav 
det oöverträffat hög recall ...

Från början av 1980-talet började ordbehandlare att bli allt vanligare på kontoren. De var normalt för sedda med 
möjlighet att kommunicera via modem och därmed möjliga att nyttja för databassökning. Detta gav en stor fördel 
framför sökning via terminal eftersom det möjliggjorde maskinläsbar lagring av sökningar och funnet material. 
Därmed kunde sökresultat granskas i lugn och ro i efterhand samt redigeras inför slutlig utskrift av just det 
utvalda, verkligt intressanta, materialet.

När jag nyligen visade ett foto (fi gur 10) från 1985 på en sådan utrustning, bestående av en ordbehand lare (av 
typen IBM Serie/80) med tillhörande diskettstation samt externt modem, för en grupp univer sitetsstuderande 
frågade en av dem “varför står det en brödrost bredvid ordbehandlaren?”. “Brödrost?” Jag förstod först inte 
vad hon menade. Men så slog det mig: den stora diskettstationen med dess två vertikala fack för 8 tums disketter 
– onekligen en viss likhet! Efter detta var det ingen som förvånade sig över att den stora platta elektroniklådan 
ovanpå var ett modem för “hela” 1.200 bps!

Figur 10. IBMs ordbehandlare Serie/80 inklusive diskettstation för 2 st 8 tums disketter samt modem för 1.200 
bps.  Foto: Lars Klasén 1985.

TTY var de facto-standard för onlinesökning ända tills webben slog igenom. Det vet alla som var med på den 
tiden. Mindre bekant är den stora roll som fullskärmsterminaler och -protokoll, framför allt IBM 3270, hade. 
Sådana användes för tjänster som var nischade mot speciella områden, t ex fi nansiell realtidsinformation, videotex, 
offi ciella register och rättsinformation. Så nyttjades fullskärmsdialog av fl ertalet rätts informationstjänster såväl 
i Norden, t ex danska Retsinformation, fi nska Finlex och svenska Rättsdata/Rättsbanken, som i andra länder, t ex 
LexisNexis i USA. Det bör dock nämnas att de fl esta onlinetjänster med textbaserad information så småningom 
också gjordes tillgängliga via TTY; under 1990-talets första hälft somliga också via Windowsgränssnitt.

Fullskärmsterminalerna var fast uppkopplade till driftstället och kunde bara nyttjas för de tjänster som de 
var uppkopplade till, till skillnad mot TTY-terminalerna som tillsammans med modem kunde nyttjas för valfri 
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onlinetjänst med uppringd förbindelse. Men de gav samtidigt en rad fördelar framför TTY. Till exempel kunde 
gränssnitten göras mer användarvänliga, med t ex fi nesser som funktions tangenter och användning av färger. 
Ofta var de också snabbare.

Hypertextmöjligheten framhävs som en av webbens absolut största landvinningar. Men faktum är att det redan 
under 1980-talet blev möjligt att nyttja hypertextfunktioner i IBM 3270. Denna möjlighet togs också tillvara i 
Rättsbankens gränssnitt för IBM 3270 i slutet av 1980-talet. Inom parentes kan nämnas att föreställningen om 
att hypertext kom först med webben föranledde norske rättsinforma tionsveteranen Jon Bing att, något syrligt, 
i tidskriften Lov & Data april 1998 påpeka att “Hypertekst er egentlig ikke noe nyt” – även om han med detta i 
första hand syftade på det bruk att referera domar som infördes av Frank Shepard USA redan på 1800-talet ...

Onlinetjänsterna och webben – en internationell utblick

Webben förde med sig mycket positivt. Äntligen fanns här ett medium som överbryggade den största barriären 
mot en bredare användning av onlinetjänsterna, nämligen åtkomst. Det var också ett medium som var vida spritt 
och som alla med persondator, uppkoppling mot Internet och standard webbläsare kunde nå. Webbtekniken 
medförde också att onlinetjänsterna kunde förses med lättanvända gränssnitt, vilket undanröjde behovet av 
sökspråk. Därmed var behovet av ett standardiserat sökspråk för databas sökning inte längre relevant. Därtill 
gjorde webben, inte minst dess sökmotorer, användarna vana vid informationssökning.

Ändå blev webben inte det genomslag för databassökning som vi som i många år arbetat med online hade 
hoppats på. Ty den strida strömmen av nya webbplatser och de mängder av gratisinformation som gjordes 
tillgänglig ledde till att de befi ntliga onlinetjänsterna och databaserna försvann i mängden. De förblev helt enkelt 
de doldisar de alltid varit.

Situationen accentuerades av myten om att i Internetåldern behövs inga mellanhänder. På Internet, sades det, 
skulle köpare och säljare/producenter själva kunna fi nna varandra och etablera direkta kontakter. Där med skulle 
det inte heller behövas några onlinetjänster som mellanhänder eftersom databasproducenterna själva skulle 
tillhandahålla sina databaser på webben. Förresten skulle inte heller databaser behövas - informationen i sig, dvs 
”råvaran”, skulle ju fi nnas på webben!

Gratisinformationen gjorde därtill att Internetanvändarna i gemen gavs en föreställning om att infor mation ska 
vara gratis; eller som det hette: “Information wants to be free”. Den s k IT-yran gav ytterligare bränsle åt denna 
föreställning i och med de stora investeringar som gjordes i nya IT-företag, med webben som arena. Information 
blev en lockvara; ett medel för att attrahera användare till den egna webbplatsen. Utvecklingen accentuerades 
mot slutet av 1990-talet då det till och med talades om att Internet förde med sig en ny ekonomisk världsordning, 
benämnd Den Nya Ekonomin, DNE, eller gratisekonomin.

Trots allt detta så påverkades den nationella onlineindustrins struktur i de fl esta länder, bland dem de nordiska, 
inte särskilt mycket. Mellanhändernas död visade sig nämligen vara just en myt. Inom område efter område - från 
e-handel till media - var det mellanhänder, redan etablerade såväl som nya, som tog kommandot. Kort sagt: 
marknadens lagar gällde även på webben! Vad gäller online visade det sig helt enkelt att det behövdes (och 
fortfarande behövs!) någon som tillhandahåller ett samordnat utbud av information från många olika källor, 
garanterar uppdatering, tillgodoser kvalitetskrav, beva kar upphovsmännens rättigheter och ger dem ersättning, 
sköter fakturering, ger kundstöd etc.

Inom ramen för detta blev ändå utvecklingen på den internationella arenan omvälvande. Den mest turbulenta 
tiden inleddes hösten 1997. Den utlösande faktorn var den relativt lilla, brittiska, online aktören M.A.I.Ds (med 
onlinetjänsten Profound) köp av betydligt större Knight-Ridder Information, med Dialog och DataStar, och 
bildandet av The Dialog Corp. Marknadsbedömare talade nu om att “online as we know it is dead” och menade 
att händelsen markerade slutet på en era. Så här formu lerade sig en av dem: “... the question is no longer 
whether there are cracks in our shell. Rather the question is: What will emerge as the pieces crumble away? Will 
we see the start of a vital new industry or will we smell the rotten odor of decline?” (ref 33).

Dittills under 1990-talet hade den pågående marknadskoncentrationen inneburit att några större förlag och 
medieaktörer blivit allt mer dominerande. Viktiga inslag i detta var de nämnda Reed Elseviers köp av LexisNexis 
år 1994 och Thomson Corp.s köp av West Publishing och Westlaw år 1996. Bildandet av The Dialog Corp. innebar 
ett brott mot denna utveckling; M.A.I.D var ju varken förlag eller medie aktör, inte heller stor! Förvärvsvågen, med 



26

Elsevier och Thomson som de mest aktiva, fortsatte under slutet av 1990-talet. Därtill gav sig en tredje stor aktör, 
förlaget Wolters Kluwer, in i leken, bland annat i och med förvärvet av onlinetjänsten Ovid hösten 1998.

Hela denna för onlinebranschen så omtumlande process avslutades med att Thomson senvåren 2000 förvärvade 
(eller som en del sade, räddade) The Dialog Corp. Detta skedde under samma tid som luf ten började gå ur IT-
bubblan; ett skeende som gjorde att marknaden för webbannonser inom kort tid mer än halverades. Det innebar i 
sin tur att konkurrensen från aktörer som fi nansierade sin verksamhet med annonser lindrades.

Nu inleddes en lugnare period för onlinebranschen; en period av återhämtning; internationellt såväl som 
nationellt. Och svaret på den ovan ställda frågan “Will we see the start of a vital new industry or will we smell the 
rotten odor of decline?” blev: varken – eller!

Idag 2006 kan vi konstatera att onlinebranschen i princip är åter där den befann sig innan webbens genomslag 
kring 1994, givetvis bortsett från webbens sökmotorer och andra gratis söktjänster. Den är bara större men 
framför allt ännu mer koncen trerad. De aktörer som är kvar är till stor del de tidigare etablerade medan fl ertalet 
av de “nya” aktörer na antingen är nedlagda eller uppköpta och integrerade i redan etablerade tjänster. Bara få 
av de övriga har nått avsevärd storlek.

Så länge den dåliga annonskonjunkturen bestod, fram till omkring år 2004, ökade gradvis acceptansen för att 
“inga luncher är gratis”, dvs att bra tjänster kostar. Men den begynnande betalvågen kom av sig. En del av 
de tjänster som började ta betalt, eller planerade att göra så, har inför risken att tappa besö kare ångrat sig. 
Tendensen förstärks av ett förnyat och stadigt ökande, för att inte säga nästan explo sions ar tat, intresse för att 
annonsera på webben. Det sistnämnda gäller i synnerhet sökordsannonser i de stora sökmotorerna, som Google 
och Yahoo!. Det stärker den gamla föreställ ningen om att infor mation och informationssökning ska vara gratis 
– och det innebär ännu mer intäkter och ekono miska resurser för dessa sökmotorer att ännu högre grad utveckla 
tjänster som de facto konkurrerar med de etablerade onlinetjänsterna och databasproducenterna. Ett exempel är 
Google Scholar.

I Norden är det i första hand de många tjänster som erbjuder nyhets- och enklare företagsin formation gratis 
på webben som stått, och fortfarande står, för den största konkurrensen gentemot de etablerade aktörerna på 
onlinemarknaden. Konkurrensen från offentlig information på webben som tillhandahålls gratis eller mot avgift 
av myndigheterna själva har däremot avtagit något på senare tid. Införlivandet i nationell lagstiftning av det ovan 
nämnda EU-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn kan här tänkas ha spelat 
en roll.

Den nordiska onlinemarknaden år 2004

När jag under arbetet med denna uppsats skulle ge en aktuell bild av onlinemarknaden i Norden upp täckte jag 
att det inte var så enkelt. MSSTUDY II (med uppgifter för 1997) visade sig nämligen vara den senaste studien med 
samlade uppgifter om den nordiska onlinemarknaden. Jag fann inte heller några nationella studier som utförts 
sedan dess. Därmed såg jag mig tvungen att själv svara för uppgiftsinsamlingen.

Vad gällde Sverige var saken enkel eftersom jag redan hade samlat relevant information. För övriga länder var det 
svårare. Jag anser mig dock ha lyckats rätt väl beträffande Danmark och Norge. Vad gäller Finland fi ck jag dock 
bara ihop underlag tillräckligt för en rudimentär bild av situationen. Island under sökte jag inte alls. Resultatet, 
som avser år 2004, redovisas nedan. Jag vill betona att alla uppgif ter är mina egna uppskattningar och det går 
inte att utesluta mindre eller större avvikelser från den reella situationen.

Danmark

Jag uppskattar den danska onlinemarknaden år 2004 till närmare 1,2 miljarder kr. Det största området var 
fi nansiell realtidsinformation, som jag bedömer omsatte 440 miljoner kr, varav 340 kr import (Reuters, Bloomberg 
m fl ). Näst största område var kredit- och företagsinformation, som omsatte ca 350 miljoner kr. Det dominerades 
av Købmandsstandens Oplysnings Bureau och RKI Kredit Infor mation, båda ägda av Experian, och Kraks forlag. 
Bland övriga kan nämnas D&B, Greens och Kompass, alla ägda av BAF (nu Bisnode).

Marknaden för offi ciella register online är inte alls lika utvecklad i Danmark som i de andra nordiska länderna. 
Registren tillhandahålls nämligen inte av återförsäljare i samma utsträckning som i t ex Sverige. Det beror på 
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en myndighetsstruktur där staten är mer aktiv vad gäller IT och IT-samordning. Det var inte möjligt för mig att 
studera området närmare, men för senare sammanställningars skull – och enbart för dessa -– anger jag här ändå 
storleksordningen 100 miljoner kr vad gäller sådana register. Bland registren kan nämnas Centrale Personregister, 
Centralregisteret for Motorkøretøjer, Ejendoms registeret, Bygnings- og Boligregisteret och Publi-com.

Den danska statens aktiva roll betyder även att marknaden för rättsinformation är liten. Jag uppskattar den 
till 40 miljoner kr för år 2004 och den tycks inte växa särskilt fort. Bland kommersiella aktörer fi nns förlagen 
Schultz, Magnus och Thomson Karnov. Vad gäller den inhemska marknaden för medie- och omvärldsinformation, 
som omsatte uppskattningsvis 120 miljoner kr, så dominerades den stort av InfoMedia. Bland övriga aktörer 
inom området fanns Infopaq, Infostill, Visator, IDG News, Pressbox, Observer och A’Jour Klip. Området växer 
relativt snabbt. Resten av området textbaserad information uppskattar jag var 30 miljoner kr vad gäller inhemsk 
information och 70 miljoner vad gäller använd ningen av internationella onlinetjänster som Dialog, STN, Factiva 
etc.

Finland

Det största området i Finland 2004 var enligt min mening fi nansiell realtidsinformation, med Reuters som största 
aktör. Störst inom kredit- och företagsinformation var Soumen Asiakastieto Oy. Bland övriga aktörer inom detta 
område fanns Balance Consulting (ingår i Kauppalehti, ägt av den stora medieaktören Alma Media), Credita (ägt 
av statliga förlaget Edita Oy), Talentum och D&B Finland (ägt av BAF, nu Bisnode).

En stor del av driften och tillhandahållandet av offi ciella register online handhas av ePortti. Den startades och 
drevs tidigare av Tieto/TietoEnator men marknadsförs sedan 2006 av Kauppalehti. ePortti erbjuder också tillgång 
till ett antal andra fi nska onlinetjänster, bland dem Suomen Asiakastieto, D&B Finland och Edilex. ePortti tycks 
ha en ännu större roll i Finland än vad InfoTorg har i Sverige vad gäller ett erbjuda tillgång till nationella statliga 
register eftersom man i hög utsträckning också svarar för driften av dessa.

Marknaden för rättsinformation online tycks liten jämfört med Sverige. Orsaken är att statliga Finlex ger gratis 
tillgång till det merparten av den rättsinformation som produceras av myndigheterna. Finlex tillhandahålls av 
Edita, som också driver sin egen onlinetjänst Edilex. En annan aktör med rättsinfor mation är Talentum, som 
publicerar Soumen Laki (den fi nska lagboken). 

Inom sektorn ”medie- och omvärldsinformation”, inklusive bevakningstjänster, agerade 2004 bland annat Turun 
Sanomat Online, Startel (del av SanomatWSOY group), Esmerk (ingår nu i SanomatWSOY), Observer, Talentum, 
News Engine och Agentum Technology. Vad gäller internationella onlinetjänster var troligen Dialog, i Finland 
representerad av Merilkon, störst.

Norge

Den norska onlinemarknaden 2004 uppskattar jag till ca 1,1 miljarder kr. Det största området var fi nansiell 
realtidsinformation, som omsatte ca 410 miljoner kr. Av detta var ca 270 miljoner kr import (Reuters, Bloomberg 
etc). Norska tjänster var Oslo Børs, Hugin Online och SIX Norge. Marknaden för kredit- och företagsinformation 
var omkring 260 miljoner kr. Det dominerades stort av Credit inform (ägt av Experian). Bland övriga fanns Lindorff, 
D&B Norge (ägt av BAF, nu Bisnode) och BizKit/Findexa

Situationen vad gäller online tillgång till offi ciella register är ganska lik den i Sverige. Det innebär att 
merparten av användningen sker via återförsäljare. En skillnad 2004 var att medan det i Sverige fanns en 
dominerande aktör, InfoTorg, så fanns det i Norge två stora konkurrenter, nämligen ErgoEphorma AS (senare 
ErgoGroup), med tjänsten Infotorg.no, och EDB Business Partner AS, med EDB Infobank. I övrigt kan nämnas 
Brønnøysundsregisterne, Tavninfo/Mediahuset, Infoland & Eiendomsregisteret. Totalt bedömer jag att intäkterna 
från online användning av offi ciella register i Norge 2004 var omkring 300 miljoner kr.

Marknaden för rättsinformation online 2004 uppskattar jag till mindre än 30 miljoner kr. Att den var så 
liten berodde på stiftelsen Lovdatas onlinetjänst, med låga priser men mycket bra täckning av infor mation 
inom området. Lovdata samverkar med norska staten. En annan aktör var Gyldendal. Området medie- och 
omvärldsinformation, inklusive andra typer av textbaserade databaser, dominerades stort av onlinetjänster ägda 
av Schibsted, bland dem Retriever, Mediearkivet.no och Atekst. Bland övriga fanns Opoint (ägt av Orkla), Infopaq, 
Cyberwatcher, Observer & Waymaker, Magenta News och InterMedium. Det omsatte omkring 75 miljoner kr. 
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Norsk användning av internationella onlinetjänster med affärsinformation, nyheter, information inom STM, etc 
uppskattar jag till omkring 50 miljoner kr.

Sverige

Onlinemarknaden i Sverige 2004 uppskattar jag till 1,8 miljarder kr. Den största området var förstås fi nansiell 
realtidsinformation, som omsatte ca 660 miljoner kr. Av detta omsatte utlandsägda tjänster omkring 420 miljoner 
kr, varav den största, Reuters, 360 miljoner kr. Bloomberg hade avsevärt mindre användning. Vad gäller svenska 
tjänster, som jag totalt uppskattar omsatte ca 240, dominerade SIX (då ägd av Addnode/BAF, nu ägd av Ecovision), 
med intäkter om ca 120 miljoner kr, och Ecovi sion, med ca 70 miljoner kr. Båda de ledande tjänsterna, Reuters och 
SIX, hade minskat sina intäkter jämfört med föregående år.

Marknaden för kredit- och företagsinformation 2004 var omkring 490 miljoner kr. Området dominera des stort 
av två aktörer, nämligen Upplysningscentralen UC (bankägt) och BAF (nu Bisnode) med bland annat tjänsterna 
D&B Sverige och AAA Soliditet. Andra aktörer var Svensk Upplysningstjänst, CreditSafe och BusinessCheck 
(delägd av BAF). UC hade uppskattningsvis omkring 200 miljoner kr i intäkter från onlineanvändning och D&B 
tillsammans med Soliditet ungefär lika mycket. Nämnda tjänster är representanter för den ”traditionella” 
kreditinformationssektorn, vilken har varit utsatt för hård konkurrens sedan slutet av 1990-talet med fallande 
priser som resultat. Trots en ständigt ökad efterfrågan har därför inte intäkterna ökat i samma takt. Men 
tillsammans med aktörer som enbart tillhandahåller företagsinformation är det ändå ett högst lönsamt område 
med god tillväxttakt.

Offi ciella register har en betydande roll på den svenska onlinemarknaden. De omsatte tillsammans ca 360 
miljoner kr 2004. Med undantag av det statliga person- och adressregistret SPAR erbjuder myn digheterna själva 
åtkomst till sina register. Absolut störst härvidlag är Lantmäteriet. Två tredjedelar av omsättningen kom dock 
via återförsäljning av kommersiella aktörer. Närmare 200 miljoner kr av detta härrörde från InfoTorg, som ger 
tillgång till alla stora nationella register i Sverige, bland dem SPAR, Vägverkets fordonsregister, Lantmäteriets 
fastighetsregister och Bolagsverkets näringslivsregister.

Marknaden för rättsinformation ser annorlunda ut i Sverige än i de andra nordiska länderna. Den här bärgerar 
nämligen en lång rad aktörer och den är relativt stor, med en omsättning 2004 som jag upp skattar till ca 60 
miljoner kr. De tre största aktörerna, dvs de två juridikförlagen Thomson Fakta och Norstedts Juridik och InfoTorgs 
Rättsbanken, svarade för ca tre fjärdelar av detta. Den textbaserade sektorn i övrigt vad gäller nationella tjänster 
omsatte ca 130 miljoner kr. Här dominerade aktörer inom sektorn medie- och omvärldsinformation, inklusive 
bevakningstjänster. Bland dessa fanns ”vetera ner” inom affärsinformation, som Affärsdata/Presstext (BAF, nu 
Bisnode) och Mediearkivet (ingår numera i Retriever, ägt av Schibsted) och mediebevakarna Retriever (Schibsted) 
och Agent25 (Spray). Medie bevakning på webben är över huvud taget ett “hett” område med många andra 
aktörer, bland dem nya aktörer som Magenta News, FindAgent, Newsmachine och Aitellu. Även veteraner som 
Observer har startat liknande tjänster. Även Eniro satsar på området, men med gratistjänster huvud sakligen 
riktade till privatpersoner.

Internationella onlinetjänster inom den textbaserade sektorn hade 2004 enligt min uppskattning omkring 80 
miljoner kr i intäkter från svensk användning. Störst var Dialog och därnäst kom troligen STN, Ovid och Factiva.

Norden

Jag har ovan angett kvanitiva uppgifter för Danmark, Norge och Sverige. För att kunna göra en sammanställning 
för hela Norden år 2004 gör jag här ett antagande för onlinemarknaden i Finland, nämligen 1,2 miljarder kr. 
Uppgiften är baserad på MSSTUDY, landets storlek och mina egna studier av mark naden. Den kan ändå betraktas 
som ”fi ktiv”. Jag använder mig därtill av andelen 30 % an vändning av icke-fi nska tjänster (import), vilket är ett 
genomsnitt för de övriga nordiska länderna. Slutligen fördelar jag Finlands omsättning på de olika sektorerna 
i enlighet med genomsnittet för fördelningen för de andra länderna. Även för Island nyttjar jag en fi ktiv 
omsättning, nämligen 100 miljoner kr. Den fördelar jag på samma sätt.

Baserad på dessa uppgifter kan onlinemarknaden i Norden år 2004 beräknas till omkring 5.360 miljoner kr. Tabell 
8 redovisar omsättningens fördelning på länderna samt andelen import.
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      Omsättning  Varav import
Danmark 1.150 miljoner kr        34 %
Finland  1.200  miljoner kr *) 30 % **)
Norge  1.130 miljoner kr        29 %
Sverige  1.780 miljoner kr        28 %
Island     100 miljoner kr *) 30 % **)
--------------------------------------------------------------------------
Norden totalt    5.360 miljoner kr       30 %

*)     Fiktiv uppgift                  **)   Fiktiv uppgift, baserad på genomsnittet för de övriga länderna

Tabell 8. Onlinemarknaden i Norden 2004 samt andelen användning av utländska tjänster (“import”), fördelad på 
länderna. Uppgifterna för Danmark, Norge och Sverige är baserade på egna studier. Uppgifterna för Finland och 
Island är fi ktiva.

I fi gur 11 visas hur omsättningen i Norden 2004 fördelas på sektorerna.

Figur 11. Onlinemarknaden i Norden 2004, fördelad på sektorer. Totalt: 5.360 miljoner kr.

Den fi nansiella sektorn var alltså störst, med en omsättning om 1980 miljoner kr, varav 1.350 miljoner kr import. 
Den största aktören var givetvis Reuters. Den näst största sektorn var kredit- och företags information, med 1.450 
miljoner kr. De största aktörerna var Experian och BAF (nu Bisnode), var och en med ett fl ertal tjänster, samt 
Suomen Asiakastieto.

Information från offi ciella register online gav intäkter om 1.010 miljoner kr. De största onlinetjänster na var 
InfoTorg (då ägt av Infodata, nu Bisnode), ePortti (TietoEnator, nu Kauppalehti), Infotorg.no (ErgoEphorma/
ErgoGroup) och Infobank (EDB). Nationella aktörer inom den textbaserade sektorn, dvs media- och 
omvärldsinformation, affärsinformation, nyheter, rättsinformation mm, omsatte omkring 640 miljoner kr. 
Internationella onlinetjänster inom STM, affärs- och rättsinformation etc inom sektorn omsatte omkring 280 
miljoner kr. Bland de mest använda fanns för det första Thomson Dialog och andra onlinetjänster ägda av 
Thomson, för det andra onlinetjänster inom Reed Elsevier och för det tredje Factiva, Ovid, CSA och ProQuest (nu 
ägt av CSA).

Slutsatser och trender 1997–2004

Det fi nns en rad slutsatser att dra av ovanstående, i allmänhet såväl som jämfört med situationen 1997. Det 
enligt min mening mest notabla är den ringa genomsnittliga tillväxten, bara omkring 2 % per år, vilket innebär 
en tillväxt på en väsentligt lägre nivå än 1994-1997 års 8 % per år - för att inte tala om tidigare decenniers ännu 
högre tillväxttakt! Visserligen kan skillnader i defi nitioner eller annat göra att siffrorna inte är exakta, men jag 
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anser ändå att detta speglar situationen. Det är viktigt att påpeka att sammanställningen utgår från min egen 
metodologi och mina egna defi nitioner, dvs de jag alltid använt för Sverige. Uppgifterna för Sverige är givetvis 
mest pålitliga eftersom garanterat samma metodologi och defi nitioner genomgående har nyttjats.

En annan omedelbar slutsats är att andelen användning av icke-nationella onlinetjänster (import) har minskat 
avsevärt, från 41 % till 30 %. I själva verket har denna användning minskat även absolut, från omkring 2 till 
omkring 1,6 miljarder kr! En stor del av förklaringen ligger i nedgången för den fi nansiella sektorn, som ju 
drabbats hårt av den den fi nansiella kris som följde på IT-kraschen 2000. I synnerhet Reuters har haft stora 
ekonomiska svårigheter och som följd av detta minskat avsevärt, internationellt såväl som i Norden.

Vad gäller omsättningens fördelning på sektorer nämnde jag i avsnittet om MSSTUDY att år 1997 svarade 
fi nansiell information för omkring halva marknaden, kredit- och företagsinformation för ca en fjärdedel och 
övriga områden (textdatabaser inom STM, affärs- och rättsinformation etc, offi ciella register, mm) för den 
resterande fjärdedelen. År 2004 gällde att fi nansiell information svarade för 37 %, kredit- och före tagsinformation 
för 27 % och övriga områden för 36 %. Detta avspeglar tydligt det som antytts ovan, nämligen dels den fi nansiella 
sektorns tillbakagång, dels hur marknaden för offi ciella register online har ökat.

Utöver ovanstående visar mina studier av respektive land fyra viktiga skillnader 2004 jämfört med 1997. Den 
första är att marknaden för nationella databaser av traditionell typ, utom affärsinformation och rättsinformation, 
nästintill har försvunnit. Det rör sig om databaser som producera(t)s av univer sitet, forskningsinstitutioner, 
bibliotek, myndigheter m fl . Den viktigaste orsaken är att denna typ av databaser numera nästan utan undantag 
är gratis tillgängliga på webben.

För det andra har, enligt min uppfattning, marknaden för internationella onlinetjänster inom STM stagnerat 
på senare år under trycket av att gratistjänster av olika slag som övertar en allt större del av sökbehovet. Bland 
gratistjänsterna fi nns generella sökmotorer och andra söktjänster (som Google, Yahoo! och Amazon A9.com), 
specialiserade (som Elseviers Scirus) och söktjänster som tillhanda hålls av de stora förlagen, medieaktörer och 
“aggregators” (Elsevier, Thomson, Springer, Infotrieve, Ingenta ...) - bara för att nämna några. Därtill har den s 
k Open Accessrörelsen påverkat utvecklingen genom att aktualisera “information wants to be free”-syndromet, 
något som bidragit till stagnationen genom att förmedla en negativ syn på betaltjänster.
Till detta kan läggas att onlinemarknaden naturligtvis även påverkas av det nationella utbudet av gratis söktjäns-
ter, i allmänhet fi nansierade av annonser. Här fi nns såväl exempel i stil med Googles lokala satsningar som Eniros 
webbsök tjänster för sökning av nyheter. Man kan också nämna tjänster som utgör “lockbeten” för användning 
av betaltjänster. Exempel är Eniros tjänst Emfas och DN.se/ekono mi, vilka båda erbjuder gratis företagssökning, 
med svar i form av basuppgifter om funna företag från D&B respektive UC. Dessa typer av tjänster täcker en del av 
sökbehovet även för yrkesmässiga användare av online och minskar därför en del av utrymmet för betaltjänster.

För det tredje har marknaden för offi ciella register online, frånsett Danmark, vuxit avsevärt, såväl absolut sett 
som andelsmässigt. En mycket stor del av användningen sker här via de informa tionstorg och portaler som har sitt 
ursprung i 1970- och 1980-talets statliga datacentraler.

För det fjärde har en ny grupp aktörer tillkommit på onlinemarknaden. Den utgörs av s k medie- eller 
omvärldsbevakare, vilka baserar sin verksamhet på inhämtning av information från källor på webben. Exempel på 
sådana aktörer och tjänster är Retriever, Agent25 och Infopaq. Karakteristiskt för den senare tidens utveckling vad 
gäller denna typ av tjänster är dels att de är aktiva i fl er än ett nordisk land, dels att de i fl era fall visar tendenser 
till samverkan med traditionella mediearkiv. Ett viktigt exempel på det senare är Schibstedägda Retrievers 
sammanslagning med Mediearkivet, den svenska veteranen inom området medie arkiv. Utvecklingen har lett till 
att även de etablerade tjänsterna, som svenska Affärs data och danska Infomedia, på senare tid breddat sitt utbud 
till att erbjuda sökning även i material hämtat från gratiskällor på webben, vilka monitoreras på samma sätt som 
de nya aktörerna gör.

Sammanfattningsvis har jag funnit betydligt större skillnader mellan 1997 och 2004 än mellan 1994 och 1997. 
Visserligen rör det sig om ett större tidsspann, men jag vill utan att ge mig in på en beskriv ning påstå att 
marknadens struktur inte förändrades särskilt mycket ens under det lika stora tidsspannet 1990 och 1997.

Låt mig nu avsluta detta avsnitt med en internationell jämförelse. Innan jag gör detta vill jag dock peka på ett par 
svårigheter i sammanhanget. För det första fl orerar en mängd disparata uppgifter om mark nadens storlek och 
dess olika delar. Detta bottnar dels i defi nitioner av vilka dessa delar är och vad som egentligen ingår, dels vilka 
aktörer som ska räknas in. Det faktum att många av aktörerna, i synnerhet de större, är verksamma inom fl era 
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områden – varav många kanske inte alls hör till online marknaden över huvud taget - innebär givetvis problem 
med att fördela intäkterna på marknadens delar. För det andra är avgränsningen gentemot andra områden i 
många fall ytterst svår. Ett aktuellt exempel är att e-publikationer (e-tidskrifter m fl ) i allt högre utsträckning 
utgör en del i många online tjänsters verksamhet, i synnerhet de stora internationellas, men där intäkterna 
för själva tillhanda hållande av artiklar i originalformat inte räknas som en del av onlinemarknaden enligt den 
defi nition jag nyttjar här.

Med detta sagt vill jag ange den globala onlinemarknadens storlek 2004 till i storleksordningen 300 miljar der kr, 
fördelad på den fi nansiella sektorn 100 miljarder kr (dvs 33 %), kredit- och företagsinfor mation 70 miljarder kr 
(23 %) och övrigt (textbaserade databaser inom STM, affärs-, nyhets- och rättsinformation, offi ciella register med 
mera) 130 miljarder kr (44 %). Det innebär att den nordiska onlinemarknaden, som 2004 omsatte 5,36 miljarder 
kr, utgjorde 1,8 % av den globala. I tabell 9 nedan görs en jämförelse mellan Norden och globalt vad gäller 
fördelningen mellan sektorerna.

   Norden  Globalt
   Miljarder kr      Andel  Miljarder kr      Andel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finansiell info  1,98  37 %  100  33 %
Kredit- och företagsinfo 1,47  27 %    70  23 %
Övrigt    1,91  36 %  130  44 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalt   5,36                  100 %  300                    100 %

Tabell 9. Onlinemarknaden 2004 i Norden och globalt, fördelad på sektorer.

Slutligen redovisar jag här en sammanfattande jämförelse mellan den nordiska och globala online marknadens 
omsättning under hela perioden 1989–2004, inklusive alla sektorer. Se fi gur 12 och 13.

Figur 12. Den nordiska onlinemarknadens utveckling 1989–2004. Alla sektorer inkluderade.
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Figur 13. Den globala onlinemarknadens utveckling 1989–2004. Alla sektorer inkluderade. (Anm: Figuren är 
baserad på uppgifter från källor från olika tider och med sinsemellan olika defi nitioner, varför den endast ska ses 
som en indikation på utvecklingen).

På väg mot en (sam)nordisk onlinemarknad?

Jag har ovan beskrivit trender med utgångspunkt i sifferuppgifter. Men det fi nns också andra än kvan titativa 
trender som är relaterade till och intressanta ur ett samnordiskt perspektiv. I ett inledande avsnitt skrev jag 
att Norden inte kan betraktas som en sammanhängande enhet, en marknad, inom online - var ken vad gäller 
användning eller utbud - men avslutade med att det nu syns tendenser till en “nordifi e ring”; en utveckling av en 
samnordisk marknad inom några områden. Dessa Nordenövergri pande tendenser har till största delen att göra 
med företeelser på utbudssidan och bara i liten utsträck ning på efterfrågesidan.

Viktigast är den “nordifi ering” som är på gång vad gäller mediemarknaden i stort. I takt med att de stora 
medieföretagen i respektive land växer sig allt större räcker marknaden i det egna landet inte till, varför 
man expanderar genom att etablera sig i grannländerna. Typiska exponenter för detta med relevans för 
onlinebranschen, är medie- och informationskoncerner som Alma Media, Bisnode, Eniro, SanomatWSOY, Schibsted 
och Talentum. Men även andra som agerar på mer nischade marknader ser sig tvungna att agera på samma sätt. 
Här fi nns exempel som Experian och Observer.

Den andra företeelsen är den snabba expansionen inom området mediebevakning, representerad av aktörer som 
baserar sin verksamhet på inhämtning av information från media på webben. Jag har redan varit inne på detta 
och också nämnt aktörer som Retriever, Agent25, Magenta News m fl . Den teknik som används kan med lätthet 
och till låg marginalkostnad expanderas till att bevaka i stort sett hur många medie webb platser och “medier” som 
helst. Därför faller det sig naturligt för dessa företag att bredda sin bevak ning så mycket som möjligt, och när det 
egna landets intressanta medier är täckta så är det enklast och kommersiellt mest säkert att börja expansionen 
med de andra nordiska ländernas medier. Och det är precis det som pågår just nu - och det snabbt just pga 
stordriftsfördelarna t ex vad gäller antalet medier som täcks. Antalet kunder och intäkter ökar snabbt. Tendensen 
förstärks av att fl era av aktörerna ägs av nordiska medie- och informationskoncerner som de som nämns ovan.

På efterfrågesidan är det tunnare med tendenser till “nordifi ering”. En sådan tendens är en ökad efter frågan 
på åtkomst till offi ciella fordons- och fastighetsregister över de nordiska gränserna. Däremot kan den ökande 
efterfrågan på till exempel kredit- och företagsinformation, EU-rättslig infor mation med mera, vilken tillgodoses 
i huvudsak av existerande tjänster, nationella och inter nationella, knappast ses som steg mot en samnordisk 
marknad utan fastmer mot en ytterligare utvidgad EU-övergripande och global marknad.
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