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lanecentra/ernas funktioner inom fjar.r/anesamarbetet - i dag och i morgon 

KAPITEL 1. INLEDNING 

1.1 Inledning 

Fjarrlanen star sedan Jang tid tillbaka for en kontinuerligt vaxande andel av de samlade 

utlanen vid de svenska folkbiblioteken. Flera overgripande faktorer kan anforas som 

forklaring till att sa ar fallet. lnget bibliotek har i dag reella mojligheter eller resurser att 

halla sig med ett bestand som svarar mot alla de krav som stalls fran lantagamas sida. 

Litteraturutgivningen fortsatter. nu som tidigare, att oka i allt snabbare takt samtidigt 

som anslagen for litteraturinkop vid biblioteken ofta reducerats1• Standiga forbattringar 

inom det informationstekniska omradet genererar ocksa snabbt nya kunskaper om 

tillganglig information. Biblioteken har i allt storre utstrackning fatt vanda sig till andra 

bibliotek eller dokumentleverantorer for att forma ge Jantagaren det han eller hon 

onskar. Sa har det som bekant forhallit sig sedan lange. 

Angelagenheten av att kunna forfoga over ett snabbt och flexibelt fjarrlanesamarbete 

framstar mot den bakgrunden som tydligare an nagonsin tidigare. I ett historiskt 

perspektiv har fjarrlanesamarbetet i flera avseenden ocksa utgjort ett mycket viktigt 

fundament i det svenska ,·sambibliotekef', vars innebord myntades av Carl Bjorkbom, 

19532_ For ett liknande andamal hade forvisso redan langt tidigare inrattats former for 

ett samarbete i syfte att ge varje bibliotek mojlighet att for sina lantagares rakning Jana 

in erfoderlig litteratur. Sa tidigt som under senare halften av 1800-talet skisserades de 

forsta planerna pa att borja utnyttja andra biblioteks litteratur. 1887 utkom 

accesionskatalogen (AK) for forsta gangen. vilket i praktiken tick till foljd att fjarr

lanesamarbetet institutionaliserades infor framtiden. 

Under aren 1930-1955 skedde vidare en formalisering av folkbibliotekens fjarrlane

samarbete i och med upprattandet av centralbiblioteken/lansbiblioteken. Samarbetet 

drevs succesivt vidare, och under 1960-talet initierades ocksa verksarnheten vid 

lanecentralema. Fjarrlanesamarbetet utsattes dock redan pa ett tidigt stadium for harda 

provningar. Det handlade da inte minst om invandrarnas litteraturforsorjning samt det 

okade trycket pa folkbiblioteken i allmanhet, vilket foljde som en konsekvens av 

I Jngelstam, Lars & Sturesson, Lennart, (Red) Brus over landet : om infonnationsoverflodet, kunskapen 
och manniskan, I 993. s. I 09. 
2 Fria fjarrlan eller fasta foreskrifter: en debattskrift om fjarrlan i Sverige utgiven av Kungliga biblio
tekets sekretariat for nationell planering .och samordning (BIBSAM) och Statens Kulturrad. 1992, s. I. 



lanecentralernas fimktioner inom fjarrlanesamarbetet - i dag och i morgon 

decentraliseringsstravanden inom hogskolevasendet. ABC-inkopsplanen3 inrattades 

1969 i direkt syfte att soka mildra belastningen pa bade lansbibliotek och lanecentraler. 

ABC-planen lades dock ned efter en kart forsoksperiod4 . Under en rad av ar under 

1980-talet var fragan om formerna for lanecentralernas organisation och funktioner 

inom fjarrlanesamarbetet foremal for debatt inom folkbiblioteksvarlden. Fragan har 

genom statliga utredningar behandlats grundligt vid ett par tillfallen under senare delen 

av 1980-talets. Forandrade forutsattningar och nya, framfor allt tekniska, mojligheter 

inom fjarrlanesamarbetet har under arens Japp aberopats som argument for en 

forandring av den radande organisationsfonnen for fjarrlanesamarbetet. 

Det ar om Janecentralernas nuvarande och framtida funktioner inom detta fjarrlane

samarbete den har uppsatsen skall handla. For den lasare som inte primart ar intresserad 

av lanecentralernas organisatoriska struktur och deras funktioner inom fjarrlane

samarbetet. tror jag dock att uppsatsen kan ha ett rent informativt varde gallande 

verksamheten vid lanecentralerna. Jag viii sa har inledningsvis ocksa ta tillfallet i akt att 

poangtera att foreliggande arbete pa intet satt utgor en partsinlaga i nagon som heist 

bemarkelse. Uppsatsen sm helhet ar tillagnad magisterkollegie ett vid 

Bibliotekshogskolan i Boras. De alternativa organisationsmodeller for lanecentralernas 

funktioner inom fjarrlanesamarbetet som presenteras langre fram i uppsatsen ar 

uppstallda i syfte att kasta ljus over deras innebord samt potentiella for- respektive 

nackdelar. 

1.2 Syfte 

Det primara syftet med denna uppsats ar att belysa och redogora for lanecentralemas 

verksamhet. samt att klarlagga de forandrade forutsattningarna for fjarrlanesamarbetet. 

Jag avser da att fokusera vid sadana forandringar som bor tagas i beaktande, eller kan 

antas aga sarskild relevans, for fragan om fjarrlanesamarbetets framtid. 

3 ABC-inkopsplanen tradde i kraft I januari 1969. Dess syfte var att soka oka det samlade 
biblioteksvasendets resurser infor framtiden s okande efterfragan pa special litteratur av olika slag. Enligt 
ABC-planen fordelades litteraturanskaffningen mellan lansbiblioteken och vissa andra storre 
specialbibliotek. A vgorande for ansvarsfordelningen var klassifikationssystemets (SAB:s) olika 
avdelningar. Dessa fordelades sedan mellan lansbiblioteken efter respektive lansbiblioteks lansbokstav. 
Avdelning C kom saledes att bevakas av Uppsala, N av Halmstad, 0 av Goteborg och sa vidare. 
4 Lanecentraler och depabibliotek : rapport fran Statens Kulturrad 1989:5, s. I I . 

5 Har asyftas Lillemor Widgren Matlack 's utredning "Lanecentraler och depabibliotek i Sverige'', fran 
1986, samt " Lanecentraler och depabibliotek : rapport fran Statens Kulturrad 1989:5". 
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lanecentralernasfunk1ioner inomfjdrrlanesamarbetet - i dag och i morgon 

1.3 Problemformulering 

For att kunna na en adekvat overensstammelse med uppsatsens overgripande syfte, har 

jag valt att formulera tre huvudsakliga fragestallningar for mitt arbete. Dessa lyder 

enligt foljande: 

1. Vilka faktorer kan sagas aga sarskild relevans for planerandet av en framtida fjarr

lanesamarbete? 

2. Vilka organisationsmodeller finns for lanecentralerna inom fjarrlanesamarbetet? 

3. Vad innebar dessa modeller. och hur kan de varderas i tem1er av for- och nackde!ar? 

1.4 Avgransningar 

Fragor kring fjarrlanesamarbetet och dess organisationsform rymmer oftast mycket stor 

spannvidd. En teoretisk problematisering av fjarrlanesamarbetet enligt ovan, later sig 

inte reduceras till en diskussion kring endast en av '"lankarna" i lanekedjan, sasom 

varande en isolerad foreteelse. En diskussion om lanecentralernas funktioner inom 

fjarrlanesamarbetet ar tvartom alltid avhangig lansbibliotekens funktioner och sa vidare. 

Dartill ligger det alltid nara till hands att ledas vidare till foljdresonemang kring 

avgiftsfragan. rattvisehansyn. kulturpolitiska aspekter och mycket annat. Alla dessa 

hansyn och aspekter ryms sjalvfallet inte inom ramen for min undersokning. Mot den 

bakgrunden har ett antal avgransningar mast goras. 

I uppsatsen diskuteras inte i nagon storre utstrackning de vetenskapliga bibliotekens 

deltagande i fjarrlanesamarbetet. Deras roller och funktioner inom fjarrlanesamarbetet 

kanner vi i dag, men de ser mahanda annorlunda ut i framtiden. Tonvikten laggs darmed 

pa folkbibliotekssidan. Vidare galler att man i hogre grad an vad som gors i denna 

uppsats, skulle kunna anlagga ett kulturpolitiskt perspektiv pa fragan om fjarr

lanesamarbetets framtid. Detta galler kanske i synnerhet for de modeller som 

presenteras i kapitel sex. Ur ett i huvudsak kulturpolitiskt perspektiv Jigger det mahanda 

narmare till hands att bedoma var och en av de presenterade modellerna efter delvis 

andra kriterier an vad som gjorts i det har fallet. 

3 



Lanecentralernas f unktioner inom jjdrrlanesamarbetet - i dag och i morgon 

1.5 Kallor och metod 

Till grund for debatten om lanecentralerna under senare delen av 1980-talet, lag 

framforallt Statens Kulturrads utredningar "Lanecentraler och depabibliotek i Sverige" 

(1 986). samt "Lanecentraler och depabibliotek" (1989). Dessa bada utredningar har 

utgjort en utgangspunkt, eller om man sa viii, kalla, for saval min forberedande som 

fo rtsatta planering av arbetet. Lanecentralsdebattens intensitet under 1980-talet till trots, 

har tamligen litet skrivits om lanecentralernas konkreta verksamhetsomraden. 

Debattinlaggen fran olika hall angaende deras roller och funktioner har daremot varit 

desto fl er. 

Den viktigaste informationskallan for detta arbete har varit mina informanter. Under 

oktober 1996 genomfordes intervjuer med foretradare for de tre lanecentralerna i 

Malmo, Stockholm och Umea. Intervjuerna skedde pa plats vid respektive lanecentral. 

En forhallandevis stor de] av uppsatsens rent textmassiga omfang utgors saledes av 

resul taten fran de genomforda intervjuerna. Detta galler i synnerhet for kapitel fyra, i 

vilket lanecentralernas olika verksamhetsomraden diskuteras. Yid de tillfallen i 

uppsatsen da aktuell sifferstati stik redovisas. harstammar dessa siffror utan undantag 

fran lanecentralernas egna bokslut . 

1.5.1 Djupintervjun som kvalitativ metod 

I situationer da man efterstravar en djupare forstaelse infor en specifik foreteelse eller 

ett kon.kret studieobjekt anvands ofta djup intervjun som kvalitativ metod. Intervjuem a 

ger. till skillnad fran den kvantitativa forskningens statistik- och enkatmetoder, 

mojlighet att erhalla ett adekvat inifranperspektiv pa den foreteelse man har som objekt 

for sin studie. Styrkan i djupintervjuerna som kvalitativt vetenskaplig metod bestar 

framst i att sjalva undersokningsforfarandet till stor de! paminner om de vardagliga 

samtal vi alla ar val fortrogna med. Som undersokare efterstravar man en situation dar 

informanten tillats vara den drivande parten och man utgar hela tiden fran malsattningen 

att uppna ett intervjuklimat som ar maximalt givande for bada parter. Detta resulterar 

idealt sett i att styrningen av intervjusituationen fran undersokarens sida minimeras.6 

6 Holme, ldar Magne. & Solvang, Bernt Krohn . Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. 1995, s. 110 ff. 
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l imecenrralernas funktioner inomjjarrlanesamarbetet - i dog och i morgon 

Ytterligare fordelar i metoden bestar vidare i att man som undersokare ocksa far 

mojlighet att na sa kallad tyst kunskap, vilket inte heller ryms inom ramarna for en 

renodlat kvantitativ studie. Det primara och mest vasentliga syftet med att tillampa 

intervjuer ar salunda att soka fanga just den kunskap om studieobjektet i fraga som man 

under normala omstandigheter, eller via exempelvis tryckta kallor, inte har mojlighet att 

na. Metoden har darfor ofta i ett vidare historiskt perspektiv praktiserats just vid studiet 

av foreteelser som kommit att karaktariseras sasom unika eller sarskilt intressanta i 

nagot avseende. 

Inte minst inom socialantropologin och etnologin har intervjuer ofta varit mycket 

anvandbara. och ibland rentav den enda reellt tillampbara metoden. Det har i sadana 

sammanhang ofta handlat om studier av exempelvis vissa specifika yrkeskarer, etniska 

grupper eller medborgare i lokalsamhallen som praglats av sarskilda traditioner 

etcetera7. Da tonvikten i manga kvalitativa undersokningar Jigger heh och hallet pa 

informanternas formaga att forklara , beskriva och formedla sina egna subjektiva 

uppfattningar och varderingar kring den studerade verkligheten, staller metoden en he! 

rad av krav pa sin utovare. Jag overgar darfor till att kritiskt granska dessa krav samt ett 

antal overgripande och generella problem som undersokaren har att hantera och ta 

stallning till. 

1.5.2 Kritiska aspekter pa kvalitativa intervjuer som metod 

For atl kunna na fram till relevanta resultat vid en intervju kravs forst och framst att 

man lyckas i sin ambition att integrera sig sjalv nagorlunda val i den studerade miljon, 

vilket inte sallan kan visa sig vara betydligt svarare an man forst forestallt sig. Det kan i 

vissa fall rora sig om svarigheter att na kontakt med informanterna. Som undersokare 

kan man, om man inte klart redogjort for sitt syfte, fa erfara hur man bemots med viss 

misstanksamhet fran informanternas sida. Det kan ocksa handla om svarigheter kring 

den personliga forn1agan att kunna overbrygga kulturella och sociala olikheter mellan 

informanterna och sig sjalv ikladd rollen som forskare . Det ar heller inte ovanligt att 

informanter medvetet eller omedvetet ger svar som Jigger i linje med vad de tror att 

forskaren viii veta. Informanterna kan av flera olika anledningar kanna sig pressade 

infor motet med utfragaren. I synnerhet galler detta om motet har foregatts av en langre 

tids planering, telefonkontakter och annat, vilket kan sagas ha skruvat upp 

forvantningarna ytterligare. 

7 Bringeus, Nils-Arvid. Manniskan som kulturvarelse, I 990, s. I 99 ff. 
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Limecentralernas funktioner inom fjiirr/anesamarbetet - i dag och i morgon 

Vidare stalls undersokaren infor kravet att soka rannsaka sina fordomar och sm 

forforstaelse infor studieobjektet. Medvetenhet om den egna eventuella forforstaelsen 

kan forhoppningsvis eliminera riskerna med att resultaten av den genomforda 

undersokningen endast utmynnar i en bekraftelse av vad man redan trodde sig veta. Ett 

annat vanligt problem vid anvandandet av djupintervjuer bestar i tolkandet och sokandet 

efter giltighet i informantemas utsagor. Sprakliga barriarer samt missforstand pa grund 

av verkliga eller formodade underforstadda signaler fran informanternas sida kan ofta 

leda till misstolkningar och/eller tvetydigheter vid sammanstallandet av intervju

materialet. Man kan ocksa fa erfara att de genomforda intervjuerna inte lyckats fanga 

nagot material eller nagra uppgifter av vidare och allmant intresse. Har spelar for ovrigt 

urvalet av informanter en avgorande roll. 

Utover ovanstaende problem viii jag ocksa lyfta fram <let kanske allra vanligaste 

fenomenet vi forknippar med konstruerade intervjuundersokningar. Den som nagon 

gang gett sig i kast med att arrangera en intervju har troligtvi s ocksa konfronterats med 

problematiken kring informanternas fortegenhet 8. I ett sadant sammanhang finns alltid 

en rad etiska fragor att ta stiillning till. Hur langt skall man pressa informanterna i sin 

jakt pa relevant material? Pa vems villkor skall intervjun ske? I situationer av 

fortegenhet fran informanternas sida maste undersokaren soka forvissa sig om de 

bakomliggande faktorerna och orsakerna till denna. Informanterna kan ibland ha fler 

uppgifter an de som lamnats vid intervjutillfallet. 

Orsakerna till detta kan dels finnas hos undersokaren som mahanda stallt delvis 

irrelevanta fragor. Det kan dessutom handla om allt fran informantemas olust infor att 

redogora for personliga uppfattningar, till att de besvaras av yttre paverkande faktorer. 

Uppgifterna som Jamnats kan ocksa i sig sjalva vara uttryck for ett sarintresse eller 

liknande. vilket kan ge upphov till en vinklad eller rentav tendentios bild av den 

studerade foreteelsen. Dari Jigger alltid en svaghet i den kvalitativa intervjun som 

metod. Att skaffa sig medvetenhet om sadana risker ar darfor helt nodvandigt. For min 

egen undersoknings de! kan man eventuellt tanka sig att det gavs uttryck for en viss 

forsiktighet fran informanternas sida. Atminstone inledningsvis. Detta har, om sa nu ar 
faller, troligtvis sin orsak i att lanecentralemas existens sa starkt ifragasatts fran olika 

hall under arens !opp. Inbillar jag mig. I varje tiinkbar intervjuundersokning, oavsett 

dess innehall eller syfte, ar informantema alltid i varierande grad mer eller mindre 

benagna att ge langa och uttommande svar pa de fragor som stalls. Sa aven i denna 

8 Gustavsson, Anders, Fortegenhet vid etnologiska intervjuer: nagra exempel pa informationsbarriarer 
hamtade fran faltarbeten i vastra Sverige, 1982. s. 39 ff. 
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Lanecentralernas funktioner inom fji:irrlanesamarbetet - i dag oc/1 i morgon 

undersokning. Darav foljer att en viss snedfordelning av citat och utsagor framtrader 

under en del avsnitt i uppsatsen. Att sa ar fallet implicerar alltsa ingalunda nagon 

ambition fran min sida att sarskilja informanterna, eller att styra resonemanget genom 

att sarskilt starkt fora nagons talan och pa sa satt missgynna de ovriga informanterna 

och deras utsagor. 

1.6 Disposition 

I kapitel tva inleds uppsatsen med en kortare redogorelse for lanecentralernas framvaxt 

och syfte. Darefter riktar jag. i samma kapitel, intresset mot de olika organisations

former for lanecentralsverksamheten, vilka diskuterades i samband med forhandlingar 

mellan lanecentralernas vardkommuner och statens forhandlingsnamnd under senare 

delen av 1980-talet. I kapitel tre foljer sedan en redogorelse for inslag ur debatten om 

lanekedjan och lanecentralernas roll inom fjarrlanesamarbetet. I samma kapitel 

diskuteras fragan om ansvarsforhallandet mellan lansbibliotek och lanecentraler nar det 

galler den kompletterande medieforsorjningen. Tonvikten Jigger da pa att soka belysa 

hur detta ansvarsforhallande handhas i den dagliga verksamheten vid lanecentralerna. 

I kapitel fyra styr jag over intresset mot de konkreta verksamheter som bedrivs vid 

lanecentralerna. Jag resonerar i <let sammanhanget kring ink.op och utlan av litteratur, 

datorbaserad litteratursokning, NILS-projektet, manuellt referensarbete, utlandslan. 

radgivning. fortbildningsverksamhet samt BIBSAM:s referensgrupp for fjarrlan. En 

jamforelse gars darefter angaende verksamhetens lanestatistik mellan 1988 och 1995. I 

kapitel fem diskuterar jag kring framtiden med avseende pa de ekonomiska anslagen, 

organisationsform och uppgifter. Jag fokuserar i samband med detta vid en rad yttre 

paverkande aspekter som kan antas vara vasentliga och aga betydelse for framtidens 

fjarrl anesamarbete. Det handlar da bland annat om regionala hansynstaganden och 

foljderna av den tekniska utvecklingen. 

I det avslutande diskuss ion- och analyskapitlet lyfter jag fram och diskuterar kring de 

mest vasentliga slutsatsema ur undersokningen. Darefter aterknyter jag till den 

diskussion om foreslagna organisationsformer for lanecentralerna som tidigare 

redogjorts for i kapitel tva. Ett antal gemensamma och generella kriterier for varje 

tankbar organisationsform framfors. Min tanke ar i sammanhanget att de tankbara 

organisationsformerna for lanecentralernas funktioner inom fjarrlanesamarbetet skall 

kunna granskas kritiskt i form av schematiska modeller. 
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KAPITEL 2. BAKGRUND 

2.1 Lanecentralernas framvaxt och syfte 

Rotterna till den i dag radande organisationsformen for lanecentralerna star att firma i 

folk- och skolbiblioteksutredningen fran 1949. I den foreslogs "att lanecentraler skulle 

inrattas i syfte att tillhandahalla erfoderlig svensk litteratur, men aven mera efterfragad 

litteratur som tryckts i utlandet." 

Tre alternativa modeller for den framtida lanecentralsverksamheten presenterades i 

sammanhanget.Det forsta alternativet omfattade tank.en om ett helt nytt bibliotek som 

enbart skulle anvandas som lanecentral for folkbiblioteken. I det andra alternativet 

framlades en losning dar man latit sig influeras efter dansk model!. En sa kallad 

"overcentraJ9" hade redan 1938 inrattats vid det vetenskapliga statsbiblioteket i Arhus. 

Som ett tredje tankbart alternativ sag man en mojlig losning i att anfortro ett eller flera 

bibliotek att aven fylla funktionen av lanecentral. 10 Det var slutligen ocksa detta tredje 

alternativ som forordades, men nagot beslut i fragan fattades aldrig den gangen. 

Under 1950-talet fordes fragan ater pa tal vid ett flertal tillfallen. Biblioteksnamnden i 

Malmo anforde 1955 i en skrivelse till konungen att bibliotekets utlaningsomrade spritt 

sig vida utanfor Malmohus Ian. Dessutom lat biblioteksnamnden meddela att 

fullmaktige i Malmo fattat beslut om att bevilja biblioteket ratten att under en 

forsoksperiod bedriva lanecentralsverksamhet for de vastsvenska lanen. Darvidlag 

behovdes dock ett arligt statsbidrag for verksamheten. 11 

1957 erholl Malmo stadsbibliotek statsbidrag for forsoksverksamhet med en lanecentral 

for de sydliga och vastsvenska lanen 12. 

Under borjan av 1960-talet inkom motioner till statsutskottet gallande statsbidrag for 

permanent lanecentralsverksamhet vid Malmo stadsbibliotek. Statsutskottet bedomde i 

sammanhanget fragan om en nationell lanecentralsorganisation sasom intressant. Kort 

9 Begreppet "overcentral .. ar har synonym! med den svenska motsvarigheten "overbyggnad" , vilket i det 
har fal let avser en lanecentral. 

10 Widg ren Matlack. Lillemor, Unecentraler och depabibliotek i Sverige. 1986. s. 8 ff. 
I I Ibid .. s. 8 f. 
12 Ibid .. s. 9. 
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darefter foreslog Skoloverstyrelsen (SO) en succesiv uppbyggnad av en nationell 

lanecentralsorganisation.13 

* 1962 etablerades lanecentralsverksamheten fullt ut vid Malmo stadsbibliotek. 

* 1966 startade lanecentralsverksamheten vid Umea stadsbibliotek. 

* 1968 paborjades lanecentralsverksamheten vid Stockholms stadsbibliotek. 

Den nuvarande fullt utbyggda organisationsformen med tre lanecentraler, tradde saledes 

i kraft vid arsskiftet 1967/68. 

Det fanns fl era motiv for inrattandet av lanecentraler. Ett av motiven var att man genom 

ett utvecklat fjarrlanesamarbete skulle kunna fa storre anvandning av alla resurser som 

fanns tillgangliga vid framfor allt de storre biblioteken. Ett annat motiv for inrattandet 

av lanecentralerna var ocksa att man darigenom skulle kunna avlasta 

forskningsbiblioteken fran en de! av deras fjarrutlaning till folkbiblioteken. Som motiv 

for den rent geografiska indelningen mellan lanecentralerna angavs att en sadan 

organisation skulle kunna dampa belastningen pa respektive vardkommuns bibliotek. 

Genom att sprida fjarrlanen mellan tre regioner tankte man sig dessutom att 

inkommande laneansokningar skulle kunna effektueras snabbare, i och med att 

kobildningen pa en de! material da kunde elimineras.14 

* 

Lanecentralerna ar den sista lanken i folkbibliotekens fj arrlanekedja. Den remisskedja 

som antagits for folkbibliotekens fjarrlanesamarbete ar foljande: lokalt bibliotek -

lansbibliotek - lanecentral. Darefter sker eventuella vidareremitteringar fran lanecentral 

till forsknings-, forvaltnings- eller foretagsbibliotek inom eller utanfor landet.1 5 Lane

centralsverksamhetens mest primara malsattning och uppgift ar att tillhandahalla den 

mer kvalificerade litteraturen till medborgarna. Detta skall kunna ske oavsett 

lantagarens bostadsort. och aven om det egna biblioteket inte haft anledning att kopa in 

den efterfragade litteraturen. Lanecentralema skall vidare "pa begaran bista bibliotek 

mom verksamhetsomradet med bibliografiska undersokningar, kvalificerat 

referensarbete samt lokalisering av litteratur som ej ingar i lanecentralens 

13 Ibid. , s. 9. 

14 Lanecentraler och depa bibliotek : rapport fran Statens Kulturrad 1989:5, s. 9. 
15 Ib id .. s. 13. 
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bokbestand" 16. Staten svarar. i standardutjamnande syfte, helt och hallet for 

finansieringen av verksamheten vid lanecentralerna. Medieresurserna vid 

lanecentralerna ar i praktiken integrerade med det aktuella vardbibliotekets be stand 17. 

2~2 Lanecentralernas geografiska ansvarsomraden 

Inom landet finns tre avgransade lanecentralsregioner. Den geografiska uppdelning som 

faststallts for lanecentralerna omfattar foljande Ian med respektive lansbibliotek: 

Malmo lanecentralsomrade: 

Lan: 

Jonkoping 
Kronoberg 
Kalmar 
Blekinge 
Kri stianstad 
Malmohus 
Hall and 
Goteborg och Bohus 
Alvsborg 
Skaraborg 

Lansbibliotek: 

Jonkoping 
Vaxjo 
Kalmar 
Karlskrona 
Kri stianstad 
Malmo 
Hal ms tad 
Goteborg 
Baras 
Skara 

Umea lanecentralsomrade: 

Lan: 

Gavleborg 
Vasternorrland 
Jam ti and 
Vasterbotten 
Norrbotten 

16 Ibid .. s. 12 f. 

Lans bibliotek: 

Gav le 
Harnosand 
Ostersund 
Umea 
Lui ea 

Stockholms lanecentralsomrade: 

Lan: Lansbibliotek: 

Sodermanland Eskilstuna 
Vastmanland Vasteras 
Varmland Karlstad 
Ore bro Ore bro 
Kopparberg Falun 
Ostergotland Linkoping 
Go ti and Visby 
Uppsala Uppsala 
Stockholm Stockholm 

17 Folkbibliotek i ta! och tankar : en faktarapport fran folkbiblioteksutredningen, 1982. s. 39. 
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2.3 Lanecentralernas roller och funktioner inom fjarrlanesamarbetet 
- foreslagna organisationsformer 

Fragan om lanecentralernas roller och funktioner inom ramarna for fjarrlanesamarbetet, 

har varit foremal for Jang och omfattande debatt under arens !opp. Nagon form av 

uppdelad specialisering eller ansvarsfordelning form av renodling av 

litteraturkategorier och/eller medieformer eller annat, forekommer inte mellan 

lanecentralerna. Visserligen har fragan om huruvida en sadan uppdelning vid 

lanecentralerna skulle vara dnskvard eller ej dryftats i omgangar genom tiderna, men 

nagon omsattning av ideerna i reell praxis har egentligen aldrig aktualiserats. I det 

foljande skall jag redogora for de tre vanligaste forekommande forslagen till tankbara 

organisationsformer for lanecentralerna som presenterats vid olika tillfallen. Jag skall i 

anslutning till detta aven i korthet redogdra for den forda argumenteringen bakom dessa 

forslag. 

* 

En ansats till genomgripande strukturforandringar angaende lanecentralernas ansvars

fordelning och organisation presenterades i mars 1986 av Lillemor Widgren i Statens 

Kultunads utredning "Lanecentraler och depabibliotek i Sverige ... Utredningen 

anvandes som underlag i samband med forhandlingar 1986, mellan statens 

forhandlingsnamnd och de tre vardkommunerna som star som huvudman for lane

centralsverksamheten. Den fraga man i dessa forhandlingar hade ambitionen att losa, 

gallde formerna ocb villkoren for verksambeten vid lanecentralerna. Yardkommunerna 

bade vid den bar tiden lange efterstravat att ett avtal med staten kring finansieringen av 

verksambeten skulle komma till stand. Vardkommunemas representanter havdade under 

forhandlingarna att anslagen fran staten inte motsvarat de faktiska kostnadema for 

verksamheten. I samband med dessa forhandlingar aktualiserades omstruktureringar av 

verksamheten. och ett forslag angaende forandrad organisation for lanecentralema 

presenterades i sammanhanget fran Statens Kulturrads sida. 

I Widgrens utredning redogjordes bland annat for tva tankbara former for verksamheten 

vid lanecentralerna. I det forsta alternative! tankte sig Widgren en koncentration av 

fjarrlaneverksamheten till en gemensam "folkbibliotekscentral". En sadan organisation 

skulle da komma att inbegripa lanecentral, referenscentral, depabibliotek samt 

invandrarbibliotek. Dock radde i forslaget till denna forsta form till en borjan oklarhet 

om huruvida koncentration skulle ske till en belt fristaende folkbibliotekscentral, eller 
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om verksamheterna skulle knytas till flera bibliotek. I det slutgiltiga forslaget for 

alternativ ett, framfordes dock att hela lanecentralsverksamheten skulle koncentreras till 

ett bibliotek. '8 

I det andra altemativet presenterades en tankbar organisation som i grund och botten 

beholl nuvarande struktur. Den barande tanken bakom den tilltankta omorganisationen 

var i <let har fallet i stallet att lanecentralemas ansvarsfordelning skulle grundas pa olika 

medieformer. Den hittill svarande geografiska ansvarsfordelningen skulle darmed kunna 

lamnas at sidan. 

Pa det rent praktiska planet tankte s1g Widgren att verksamheten vid de tre 

lanecentralerna tydligt skulle kunna renodlas efter kriterier som grundades pa de for

utsattningar var och en av de tre lanecentralerna for tillfallet hade. Konkret skulle detta 

innebara att Umea lanecentral tilldelades ansvaret for svenskt tryck inklusive 

skonlitteratur, Stockholms lanecentral for utlandsk litteratur generellt, inklusive 

invandrarlitteraturen, och Malmo for referenscentral for amnesbestallningar och 

referensfragor, samt periodica. I en sadan organisation skulle man enligt Widgren kunna 

gora vinningar i fl era avseenden. Genom att fordela ansvaret enligt ovan skulle man till 

exempel inte behova ha samma dyra hjalpmedel vid samtliga tre lanecentraler. 

Foljaktligen skulle man ocksa kunna klara av att bedriva verksamheten med lite mindre 

medel. Gemensamt for de bada forslagen var att depaverksamheten skulle komma att 

koncentreras till ett bibliotek. Yid tiden for utredningens forfattande fanns depabibliotek 

i samtliga tre stader. 

Argumenten for den foreslagna uppdelningen i utredningen fran 1986 grundades i 

Umeas fall pa lancentralens och vardbibliotekets goda relationer till Umea 

universitetsbibliotek. Orsaken till att Umea, i Widgrens forslag, skulle ansvara for just 

det svenska trycket. var att Umea stadsbibliotek erholl en hel del litteratur fran 

universitetsbibliotekets pliktexemplar. Dylika transaktioner var, kan tilliiggas, 

forhallandevis ovanliga vid tiden kring 1986. Inberiiknat i argumenteringen var iiven att 

sadant svenskt tryck som universitetsbiblioteket kunde avhanda sig skulle kunna 

overforas till ett centralt sa kallat "fjarrlanemagasin19" . Ett sadant fjiirrlanemagasin 

foreslogs mot den bakgrunden fa sin placering i eller i narheten av Umea. 

18 Widgren Matlack. Lillemor. a.a. s. 49 ff. 
19 Termen '"fjarrlanemagasin" anvandes har synonymt med terrnen ' 'depabibliotek'". 
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Motiveringen som framlades som argument for att Stockholms Janecentral skulle 

koncentrera verksamheten kring invandrarlitteratur, grundades pa Stockholms redan da 

stora betydelse for sadan formedling. I sammanhanget bedomdes det dessutom som 

rimligt att aven formedlingen av ovrig utlandsk litteratur skulle ha sin knutpunkt i 

anslutning till lanecentralen i Stockholm. Dock ansags det motiverat att periodica pa 

icke invandrarsprak undantogs och i stallet placerades vid lanecentralen for periodica 

med planerad stationering i Malmo.20 

For Malmos de! handlade argumenten bakom den foreslagna periodicalanecentralen och 

referenscentralen till stor de! om Malmos sedan lange mycket val utvecklade tidskrifts

service. Eftersom Malmo lanecentral redan da svarade for en hogst vasentlig del av 

utlandsbestallningarna rorande tidskriftsartiklar, fanns enligt utredningen all anledning 

att forlagga verksamheten dit. Malmo stadsbibliotek foreslogs ocksa i utredningen att i 

samband med en forestaende nybyggnad planera for en kommande referenscentral. 

ar Widgrens forslag lades fram vid de ovan namnda forhandlingarna 1986, bade aven 

samtliga lansbibliotek givits mojlighet att yttra sig i fragan. Ungefar halften av 

lansbiblioteken foresprakade det forstnamnda alternativet, medan den andra halften 

stallde sig positiva till det senare alternativet. Ett antal lansbibliotek argumenterade 

dock for en alltigenom oforandrad organisation. Nagot avtal mellan staten och vard

kommunerna tecknades emellertid inte angaende formerna och villkoren for lane

centralernas verksamhet vid det tillfallet. I stallet vande sig de tre vardkommunerna till 

kommunforbundet for att via dem fa bistand i forhandlingarna med statens for

handlingsnamnd. Vidare inkom ett antal riksdagsmotioner angaende lanecentralerna 

under denna tid. vilket i praktiken medforde att forhandlingarna skrinlades fram till och 

med maj 1987. I motionerna pladerades bland annat for hojda anslag till lanecentrals

verksamheten, vilket dock avslogs av riksdagen. 

Under 1987 aktualiserades anyo forhandlingarna. Kraven fran vardkommunerna om 

bibehallen organisation och hojda anslag stod alltjamt fast. En overenskommelse med 

Umea kommun var emellertid under en period mycket nara forestaende. Tanken i det 

forslag som da lades av Statens Kulturrad var att man skulle lagga ned lanecentralen i 

Malmo och i stallet overfora och koncentrera verksamheten till Umea. Aven depa

verksamheten foreslogs fa sin placering i Umea. Stockholms lanecentral foreslogs dock 

i forhandlingarna att aven i fortsattningen fa svara for lanecentralsverksamhet, men da i 

stallet som ansvarig for formedling av utlandsk litteratur. Emellertid inkom i det skedet 

20 Widgren Matlack , Lillemor, a.a, s. 53. ff. 
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en mangd protester och skrivelser till bade utbildningsdepartementet och Statens 

Kulturrad angaende forslaget om verksamhetens koncentration till Umea. Bland annat 

de sydsvenska kommunerna. samt universitetsbiblioteken i Lund och Goteborg, lag 

bakom dessa skrivelser. I en rad inkommande motioner hemstalldes om ett bevarande 

av den radande organisationsformen for lanecentralema. I april 1988 fattade riksdagen 

sa, i enlighet med ett yttrande fran kulturutskottet, beslut om att nya forhandlingar med 

samtliga tre kommuner pa nytt skulle inledas. Kulturutskottet ansag i sammanhanget att 

staten borde sta for de reella kostnaderna for verksamheten vid lanecentralerna, i den 

omfattning som denna verksamhet hittilldags haft. Widgrens forslag till forandrad 

organisation lamnades darmed i realiteten at sidan. 

Handlaggningen av fragan fortsatte dock, och under 1989 fordes aterigen fragan om 

organisationsformen for lanecentralerna pa ta! nar utredningen "Lanecentraler och 

depabibliotek'" lades fram av Statens Kulturrad. Uppdraget fran regeringen till kultur

radet bestod da i att narmare utreda folkbibliotekens fjarrlane- och depositions

verksamhet. Bland annat skulle en ny och fordj upad analys av den nuvarande 

lanecentralsverksamheten foretas. A vsikten med utredningen var att se over 

verksamheten och att soka lagga forslag till former for de statliga stodinsatserna inom 

omradet. Inom ramarna for den overgripande utredningen kring fjarrlane- och 

depositionsverksamheten initierades tre delstudier. Den forsta delstudien omfattade en 

av kommunforbundets revisionsavdelning genomford ekonomisk analys av verk

samheten vid de tre lanecentralerna, samt aven av de davarande tre depabiblioteken. I 

den andra delstudien foretogs en kartlaggning av folkbibliotekens fjarrlaneverksamhet. I 

den tredje delstudien behandlades forutsattningarna for en planerad lanecentral for 

invandrarlitteratur. Sammantaget utgor de tre delstudierna bakgrundsmaterial for de 

overvaganden och forslag som laggs i "Lanecentraler och depabibliotek" fran 1989. 

Den ekonomiska analysen av verksamheten vid lanecentralema gav vid handen att 

effektiviteten vid lanecentralerna under 1980-talet okat i Malmo och Umea, medan den 

minskat nagot i Stockholm21 . Effektiviteten beraknades i det fallet pa den kostnad per 

utl an som kunde faststallas for respektive lanecentral. Den generella kostnadsminskning 

per utlan som kunde pa.visas sammantaget for de tre lanecentralema, bade sin orsak i att 

personalstyrkan varit oforandrad trots en okning av inkommande bestallningar. 

Kommunforbundets analys visade darmed att de tre lanecentralerna totalt sett kunnat 

astadkomma en produktivitetsokning i verksamheten mellan aren 1983 och 1988. 

2 I Larsson, Ingemar, Ekonom isk analys av verksamheten vid lanecentralerna och depabiblioteken i 
Malmo. Stockholm och Umea, 1989, s. 1 ff. 
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Daremot visade undersokningen att det totala antalet effektuerade utlan i procent av 

antalet inkommande bestallningar minskat aningen under den undersokta perioden. 

Aven i den delutredning kring folkbibliotekens fjarrlaneverksamhet som genomfordes 

under 1988, redovisades liknande siffror. Jag skall aterkomma med mer aktuell 

sifferstatistik for lanecentralemas verksamhet Iangre fram i uppsatsen. 

Kommunforbundets analys visade ocksa att den kostnad lanecentralemas verksamhet 

utgor. satt i relation till kostnaderna for folkbiblioteksverksamheten i stort, ar mycket 

liten. Under 1988 stod lanecentralema tillsammans for mindre an 0,3 procent av 

folkbibliotekens totala kostnader. Nagra rent kostnadsrelaterade rationaliseringsvinster 

skulle man enligt kommunforbundets analys vid den tiden troligtvis inte kunna gora. En 

omorganisering i form av exempelvis en okad grad av uppdelad specialisering vid 

Janecentralerna, skulle enligt utredningen mahanda kunna oka effektiviteten i viss 

utstrackning. Daremot bedomdes det inte som givet att en sadan specialisering skulle 

vara lonsam eller till nytta for biblioteksverksamheten i ett vidare perspektiv: 

"Grundfragan ar emellertid hur fjarr/aneverksamheten i stort ska// u~formas och 
organiseras. Vilka ar behoren? Vi/ken roll ska/l lanecentralerna spela? Pa vi/ken 
nivd och i ,•ilka sammanhang skall lanecentralerna ge fjarrlaneservice till 
kommun- och lcinsbiblioteken? Desso fi·agor har ocksa stor ekonomisk rackvidd. 
Der gciller da kapacitetsutnyttjandet i stort inom biblioteksvasendet. Kostnaderna 
,·id lanecentralerna ar marginella i det sammanhanget ". 22 

(Ingemar Larsson, kommunforbundet.) 

Mot bakgrund av bland a1rnat resultaten i kommunforbundets ekonomiska analys av 

verksamheten vid lanecentralerna, samt det viktiga faktum att verksamheten i sig 

fungerade val , foreslog Kulturradet slutligen att lanecentral sverksamheten skulle 

bibehallas i sin nuvarande organisationsform. I samband med detta fattade staten 

dessutom beslut om att inratta en sedan lange efterfragad Janecentral for 

invandrarlitteratur. Med detta kunde verksamheten vid lanecentralema i stort sett 

fortsatta som den tidigare gjort. For depabibliotekens del beslutades daremot om 

nedlaggning i saval Malmo som Stockholm till forman for en koncentration av 

depaverksamheten till Umea. 

22 Ibid .. s. 20. 
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I och med beslutet att bibehalla nuvarade organisation, rann forslagen fran 1986 ars 

utredning om forandrade organisationsformer for lanecentralerna i realiteten ut i sanden. 

Fragan om en eventuell uppdelning av ansvarsomraden eller liknande mellan 

lanecentralerna, foll liven den sakteliga i trada. I nulaget rader heller inga egentliga 

uppdelningar i nagot avseende. Den enda profilering eller inriktning at nagot hall som 

mojligen kan pavisas vid lanecentralerna bestar i nulaget av Malmo lanecentrals 

patagliga inriktning av verksamheten mot alltmer av IT-relaterade fragor. Det har 

darmed mer eller mindre blivit sa att det ar resurserna inom framfor allt det 

informationstekniska omradet som i allt vasentligt skiljer lanecentralerna at. 

I "Lanecentraler och depabibliotek" fran 1989 lamnas en del utrymme at tankar kring 

det framtida fjarrlanesamarbetet, och at en for det andamalet anpassad 

organisationsform for lanecentralerna. Utgangspunkten for dessa tankar och 

overvaganden utgjordes av ett antal av de paverkande faktorer som overlag medfort 

forandringar inom folkbiblioteks- och fjarrlanesamarbetet under en langre tid23 • Man 

pekade i sammanhanget pa bland annat nya tekniska forbattringar, vilka torde foranleda 

forandrade krav pa det framtida fjarrlanesamarbetet. Nagra av de overgripande 

forandringar som beror och fo11Jopande paverkar fjarrlanesamarbetet, skall jag redogora 

for Jangre fram i uppsatsen. 

Vidare betonades i Kulturradets utredning fran 1989, att en okad grad av ansvars

fordelning och/eller specialisering av verksamheten vid lanecentralerna pa sikt skulle 

kunna komma att visa sig vara nodvandig i syfte att bemota framtida behov24 . Man 

framholl vidare i utredningen onskvardheten av att oka Jansbibliotekens grad av 

sjalvforsorjning. Detta skulle ske i syfte att avlasta Janecentralerna och darmed ge dem 

mojlighet att uppratthalla specialistkompetens. Overvagandet hade framfor allt sin orsak 

i att man under undersokningens gang svarligen kunnat konstatera differenser med 

avseende pa specialiseringsgrad mellan lansbibliotek och lanecentraler.25 Konkret 

innebar detta att en he! de! av de Ian som under undersokningens gang formedlats av 

lansbibliotek och lanecentraler varit av likartad karaktar. Detta leder oss over till fragor 

kring ansvarsfordelning mellan lansbibliotek och lanecentraler. 

23 U\necentraler och depabibliotek : rapport fran Statens Kulturrad 1989:5, s. 2 1 f. 
24 Ibid., s. 2 f. 
25 Ibid., s. 23. 

16 



Lanecentralernasfunklioner inomfjarr/anesamarbetet - i dag och i morgon 

KAPITEL 3. ANSV ARSFORHALLANDET MELLAN 
LANSBIBLIOTEK OCH LANECENTRALER 

3.1 Inledning 

I det foljande skall jag diskutera ansvarsforhallandet mellan lansbibliotek och lane

centraler inom lanekedjan. Emellanat anvander jag i det sammanhanget termen 

"ansvarsfragan", vi lken i det foljande skall forstas som de diskussioner som fors mellan 

olika aktorer inom fjarrlanesamarbetet angaende ansvarsbordan for inkop av 

e.fte,fragad litteratur, ansvarel for in- och ut!an. samt ansvaret for alt ge e1:foderlig 

service vid fjtirr lan. Med aktorer avses har Kulturradet, lanecentraler, lansbibliotek och 

kommunbibliotek. 

Jag skall inleda med att helt kort redogora for de huvudsakliga argument som har 

framforts i biblioteksdebatten kring lanecentralernas vara eller inte vara inom fjarrlane

samarbetet. Darefter overgar jag till att rikta intresset mot de foretradesvis informella 

och ostrukturerade diskussioner som i nulaget kontinuerligt fors mellan lanecentraler 

och lansbibliotek kring ansvarsfragan. Min utgangspunkt och mitt stallningstagande 

infor diskussionen ar att varje enski ld bestallning inom ett fjarrlanesamarbete maste 

betraktas sasom unik. Detta innebar att ett beslut som ror ansvarsfragan ocksa maste 

fattas vid va~je enskild inkommande fjarrlanebestallning, vilket jag i sig tror ar en faktor 

som forsvarar varj e foresats att soka skapa fasta riktlinjer eller Jiknande for ett sadant 

ansvar inom ett samarbete. Darav foljer dock inte att nagot sadant skulle vara omojligt. 

3.2 Debatten om lanekedjan och lanecentralernas roll inom fjarr
lanesamarbetet 

Nar det galler betydelsen i och onskvardheten av lanecentralemas verksamhet inom 

fj arrlanesamarbetet, diskuterar man inom debatten ofta i termer av for eller emot. 

Detsamma galler for fjarrl anesamarbetets regelverk. Fjarrlanesamarbetets regelverk har 

under en langre tid varit, och ar alltjamt, bitvis otidsenligt och inaktuellt. I realiteten kan 

regelverket kanske inte heller sagas ha varit av den karaktaren att det alltid motsvarat 

fakti ska omstandigheter och behov. Darom ar de fiesta overens. En revidering och 

uppdatering av fj arrlanesamarbetets regelverk har efterlysts med jamna mellanrum 

under arens lopp. Det har ocksa ihardigt pladerats for en fornyad, mer pragmatisk och 
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friare form av fjarrlanesamarbete, dar lanekedjans hierarkier i allt hogre grad lamnas at 

sidan till forman for ett friare flode av fjarrlanen26. Det har inom debatten ofta havdats 

att fjarrlanesamarbetets hierarkiska struktur med lanecentralerna i oversta ledet, inte 

langre ar nodvandig att uppratthalla. Kritikerna av nuvarande fjarrlanesystem har har 

pekat pa framfor allt tekniskt forbattrade lokaliseringsmojligheter av litteratur, vilket 

skulle lamna utrymme for ett decentraliserat och effektivare fjarrlanesamarbete. 

Inom ett sadant system skulle, enligt den uppfattningen, lanekedjans nuvarande remiss

gang inte langre behovas, utan fjarrlanen skulle kunna fa floda fritt i ett samarbete utan 

nagon egentlig reglering via regelverk. Lanekedjan i sig har ofta uppfattats som ett 

hinder och som en kvarleva fran ett for lange sedan overgivet system. I debattskriften 

"Fria fjarrlan eller fasta foreskrifter· ' ( 1992), fa lls i ett inlagg foljande harda dom over 

lanekedjan: 

"Fjcirrlanekedjan tir ett hierarkiskl system som inte langre hor hemma i var! 
samhdlle. Vi far dock inte glomma aft den har en historisk betydelse for de ideer 
som i dag skapas for fi'amtidens f}drrlanetra.fik ". (Britt-Marie Haggstrom, 
bibliotekschef vid Uppsala stadsbibliotek) 

Som stod for argumenten for de fria fjarrlanen hanvisas ofta till en rad av yttre 

paverkande faktorer. Den nast intill forbluffande snabba utvecklingen inom bland annal 

in.formationstekniken har ocksa oomtvistligt le ft till heft nya och tidigare oanade 

mdjligheter all ackvirera efterfragat material. Ofta med betydligt kortare vdntetider for 

lantagaren som foljd. Det har varit, och ar alltjamt inom biblioteksdebatten, en vanl ig 

och aterkommande uppfattning att lanecentralerna inte langre behovs inom ramarna for 

en sadan organisation. 

Vidare har en tydligare avgransning mellan ansvarsomraden for lanecentraler och 

lansbibliotek efterfragats fran Kulturradets sida, bland annat med anledning av att man 

under tidigare utredningar kunnat konstatera att en inte helt obetydlig de] av de 

inkommande bestallningarna till lanecentralerna rimligtvis skulle varit avklarade redan 

pa lansbiblioteksniva27. Att sa inte alltid varit fallet, har foranlett krav pa omstrukturer

ingar inom fjarrlanesamarbetet. 

26 Se exempelvis: Fria fjarrlan eller fasta foreskrifter : en debattskrift om fjarrlan i Sverige utgiven av 
Kungliga bibliotekets sekretariat for nationell planering och samordning (BIBSAM) och Statens 
kulturrad, 1992. 
27 Ulnecentraler och depabibliotek : rapport fran Statens Kulturrad 1989:5. s. 23 . 
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I ovan namnda debattskrift under rubriken "Avskaffa lanecentral erna! '·, argumenterar 

Anna Christina Rutqvist. som forvisso viii ha en fjarrlanekedja, for en anpassning av 

fjarrlanereglerna efter ' 'verklighetens forhallanden" . Enligt henne skulle ocksa 

lanecentralerna mycket val kunna laggas ned: 

"Trots manga reg/er kan man i dag inle heller finna en klar grans mellan 
lansbiblioreks och lanecentralers ansvarsomraden. Enligr Kulturradets 
undersokning ar lanen som formedlas av lanecentralerna och av lansbiblioteken 
av samma karaktar. Lansbibliotekens kompetens har okat och lanecentralernas 
roll ar mycket diffus och svar alt hantera. Jag tror atl lanecentralerna har spelat 
ut sin roll. och att tiden ar mogen all lata ansvaret vila tyngre pa de 2./ 
lansbiblioteken ". (Anna Christina Rutqvist. bibliotekschef vid Ornskoldsvik 
folkbibliotek) 

Fran annat hall har omvant i stallet havdats att lanecentralerna visst behovs inom 

fjarrlanesamarbetet aven i framtiden28. I en rapport fran en utredning av fjarrl ane

verksamheten vid lansbiblioteket i Stockholm 1992. framfors asikten att lanecentralerna 

behovs aven i framtiden av foljande skal: 

* De kan kompleffera de resurssvaga lansbibliotekens behov 

* Behove! av lanece111ralernas insatser har okat nar det galler alt bista 
biblioteken med bibliografiska undersokningar och kvalificerat referensarbete 

samma rapport pa.visas ocksa bur lanecentralerna behaver forstarkta resurser for 

nedanstaende uppgifter: 

* Utvecklingen inom f}li rrlaneverksamheten fran manuella rutiner till datorbas
erade kraver en omjallande fortbildning som lanecentralerna skulle kunna 
bidra till. Har kan invandrarlanecentralens uppdrag ndr det gtiller information 
ochfortbildning vara enforebild 

* Inkop av speciallilteratur, ji·amfor all! facklitteratur pa engelska, tyska och 
Jranska 

De argument som framforts mot det fria fjarrlaneflodet har oftast gallt de problem som 

uppstar inom en sadan organisation. Teoretiskt sett leder ett fritt och oreglerat flode till 

att en jamn fordelning av fjarrlanen uppstar mellan olika bibliotek. beroende pa att 

bestallningar skickas till de bibliotek som kan antagas effektuera dem. I reali teten blir 

28 Lundin , Dan, Fran manuella till datoriserade fjarrlan : rapport fran en utredning av fjarr lane
verksamheten vid lansbiblioteket i Stockholm och lanecentralen for mellersta Sverige, 1992, s. 36 f. 
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daremot konsekvensen dock oftast en helt annan, namligen den att en koncentration av 

fjarrlanen sker till ett fatal bibliotek som darmed belastas oriml igt hart. Nar en 

snedfordelning sker vacks ocksa debatten om avgiftsbelagda fjarrlan till liv. 

3.3 Ansvarsfragan i den dagliga verksamheten 

Lanecentralema foljer naturligtvis ytterst de direktiv kring ansvarsfragan som faststallts 

och formulerats av Statens Kulturrad. Det ar ocksa i sammanhanget viktigt att poangtera 

att en sa hog andel som cirka 90- 95 procent av de till lanecentralema inkommande 

bestallningama, har passerat lansbiblioteken genom den traditionella remissgangen i 

lanekedjan29. Detta innebar ocksa att de avvikelser fran den ordinarie remissgangen som 

gors vid kommun- och lansbibliotek inte marks av pa samma satt vid lanecentralema, 

dar man ju erhaller bestallningar som foljer lanekedjans remissgang. Nar det galler 

lanekedjans regelverk och de avvikelser som gors fran den ordinarie remissgangen 

lanekedjan. sager min informant vid lanecentralen i Stockholm foljande: 

,. Visst har reglerna luckrats upp och Jag tycker val alt det cir ganska bra att man 
later det .c;imda form!ftet avgora, man vet i bakhuvudet hur det ska vara. Sen kan 
man gora lite som man tyckerfranfall till fall for all det ska ga ejfektivt. Vi lever 
for((arande efter boken om riktlinjerna. Manga har onskat en nyare version och 
def skulle val kanske behovas. men vi har inget start behov av den. det gar bra 
anda. - - - men vi far ibland fragan : maste l'i ga omvagen over er? Det maste 
ingen gora, vi viii ju inte upplevas som en omvag utan vi viii j u uppleva oss som 
ett stod, som en resurs. Sa om man klarar sig utan lanecentral sa ar det ju 
jattebra. Sa aft vi kan agna ass at det man inte klarar ". (LC i Stockholm) 

* 

Ansvarsforhallandet mellan lansbibliotek och lanecentraler kan studeras pa saval en 

hogre och mera allmant overgripande malformuleringsniva, som pa en lagre och 

foretradesvis pragmatisk niva. For lanecentralemas vidkommande ar givetvis den 

dagliga och alltigenom informella kontakten med lansbiblioteken den vanligast 

forekommande. Fran Malmo lanecentrals sida menar min informant att ansvarsfragan 

dels behandlas fortlopande genom kontinuerliga diskussioner mellan lanecentralema 

och de lansbibliotek som finns inom den egna regionen. Det ar exempelvis sa pa det 

rent praktiska planet att man vid lanecentralema standigt och jamt valjer att retumera 

vissa av de inkommande bestallningarna, nar man bedomer att lansbiblioteket i fraga 

29 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-1 1-11. 
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sjalvt borde ansvara for forvarv av den efterfragade litteraturen3o. Retumeringar av 

bestallningarna fran lansbiblioteken kan har saledes betraktas som ett slags instrument 

varmed man kan reglera sitt eget och lansbibliotekens ansvar for effektuerade Ian. 

Lansbiblioteken i sin tur foreslar Janecentralen vilka titlar de anser att lanecentralen 

skall kopa in. Den har standigt aterkommande dialogen ar inte pa nagot satt reglerad via 

nagon slags princip eller liknande, men fungerar i dag helt tillfredstallande menar min 

informant. 

Tva ganger om aret anordnas dessutom i Malmo Janecentrals regi mindre konferenser 

dar representanter fran lansbiblioteken inom det sodra Janecentralsomradet bjuds in . 

Vanligast ar da att man diskuterar ansvarsfragan med utgangspunkt tagen i ett konkret 

fall , eller en enskild bestallning. Pa samma satt fors ocksa fortlopande dialoger nedat i 

Janekedjan mellan lansbiblioteken och kommunbiblioteken med anledning av just den 

bestallning man fatt31• Personalen vid de tre Janecentralerna traffas ocksa med jamna 

mellanrum. Man forsoker vid dessa moten i mojligaste man att fa med sa manga 

personer som mojligt ur de olika kategorierna av personal. Da man diskuterar 

gemensamma fragor kommer man alltid in pa fragestallningar kring ansvarsfragan. 

Diskussionerna kretsar da ofta kring fragor som: 

* Yad ar det rimligt att Jansbiblioteken skall klara av sjalva? 

* Yad ar det egentligen Janecentralerna skall hjalpa till med? 

* Ar det rimligt att man belastar Janecentralerna med sadana har bestallningar? 

Det har ar dylika fragor som dessutom tas upp till diskussion aven under Kulturradets 

konferenser for fjarrl anefolk fran saval Janecentralema som lansbiblioteken.32 

* 

Yid Stockholms Janecentral pekar min informant pa att fjarrlanen forr nastan enbart 

gallde sadan litteratur som inte gick att kopa. I dag far Janecentralen manga 

bestallningar pa kopbar litteratur. Runt 40 procent av de inkommande bestallningama 

till Stockholms Janecentral avser backer utgivna pa 1990-talet, och nastan alla de 

titlarna finns tillgangliga for inkop. Da detta onekligen gar stick i stav med den for hela 

fjarrlanesamarbetet grundlaggande principen att inkop i forsta hand maste overvagas, 

30 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-11 - 11 . 
3 I Uppgiften harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996- 11 - 11 . 
32 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Umea lanecentral 1996-11 -07. 
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skickar lanecentralen darfor ibland tillbaka bestallningarna till lansbiblioteket i fraga. 

Konstaterar man vid lanecentralen att det i bestallningen ror sig om en kopbar titel med 

stor efterfragan, sa returneras bestallningen definitivt. Resterande 60 procent av 

bockerna i bestallningarna ar aldre an sa och kan endast erhallas genom lan.33 

Sambandet mellan fa inkop pa efterfragan och ett hogt antal fjarrlan har patalats sedan 

lange34. Min informant i Stockholm sager att lansbiblioteken forvi sso mer och mer har 

borjat kopa in litteratur pa efterfragan, vilket i nagon man kan sagas avlasta lane

centralerna. Men samtidigt kan man vid den egna lanecentralen i Stockholm. enligt 

informanten. likval pavisa att saval de inkommande bestallningarna som manniskors 

krav succesivt okar. 

Forklaringen till denna okning sags ligga framfor allt i att allt jler mdnniskor har 

erbjudits mojligheter alt upptdcka a/It mer material, frdmst genom det okande utbudet 

av allehanda databaser och modern informationsteknik. Foljaktligen har ocksa nivan pa 

bestallningarna hojts pa ett generellt plan i och med att manniskor fortlopande skaffar 

sig storre kunskaper om det material som finns att tillga. Det har ar en fraga som for 

ovrigt ofta varit foremal for diskussion inom ramarna for DUSTWEICA-projektet35, 

som etablerats mellan lansbiblioteken inom det mellansvenska Janecentralsomradet och 

Stockholms lanecentral. Inom projektet visar man vidare att ocksa lansbiblioteken inom 

omradet i allt hogre grad forsoker fa sina kommunbibliotek att kopa in mer litteratur pa 

efterfragan36. 

Lansbiblioteken inom Stockholms lanecentralsomrade har uttalat onskemal om att de 

snarare viii "flytta ner .. an "fl ytta upp" ansvaret for den kompletterande medie

forsorjningen. Lanecentralens uppgift skulle da vara "spjutspetsfunktionen", vilket mer 

konkret innebar att den skulle svara for utveckling och utbildning inom framfor allt det 

informationsteknologiska omradet.37 Inom ramama for projektet har foreslagits att 

kommunema avsatter fem procent av sitt medieanslag till sadana inkop som har sin 

grund i direkt efterfragan. Detta skulle da ersatta fjarrlan av sadan litteratur. Ambitionen 

ar att lansbiblioteken inom regionen blir gemensamt sjalvforsorjande. nar det galler all 

33 Uppgiften harstammar fran en av lanecentralen i Stockholm utford miniundersokning av de 
inkommande bestallningama. 
34 Lundin. Dan, a.a .. s. 17. 
35 DUSTWEICA star for respektive lansbokstav hos de Ian som tillhor Stockholms lanecentralsomrade . 
36 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Stockholms lanecentral 1996-11-03 . 
37 Uppgifterna harstammar ur det stencilmaterial , vilket jag tillhandaholl under min intervju vid 
Stockholms lanecentral 1996-11-03 . 
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kopbar litteratur. U mecentralen skulle da endast formedla den kategori litteratur som 

inte langre ar anskaffningsbar. Inom DUSTWEICA-omradet har for ovrigt 

lansbiblioteken av tradition gatt till varandra med laneforfragningar innan de 

vidareremitterar bestallningar till Stockholms stadsbibliotek (SSB). Man har pa det 

sattet forsokt avlasta SSB38. Aven fran Umeas sida papekar min informant att man pa en 

de! orter inom lanecentralsomradet initierat regionala samarbeten. Till exempel har 

vissa Ian inom lanecentralsomradet, sasom exempelvis Gavleborgs Ian, utvecklat ett 

samarbete mellan kommunbiblioteken inom Janet. De har darmed gatt till sina 

omkringliggande bibliotek inom Janet i forsta hand. 

* 

Fran Malmos hall menar min informant att en vidareutveckling av diskussionerna kring 

ansvarsfragan med fordel skulle kunna ske aven i samarbete med forskningsbiblioteken, 

vilket ju onekligen ar en hogst intressant tanke: 

''Vi harden heir fortldpande diskussionen som dr vdldigt nylfig. Vad du kan se 
cir art vi som sista instans skul/e fora en liknande diskussion sen med 
forskningsbiblioteken - det hdr borde ni skaffa. Nar det handlar om till exempel 
en mycket speciell tysk bok eller sa som vi inte tycker vi ska kopa, sa skulle man 
kunna skicka den till elf forskningsbibliotek och be dem kopa. Def gor vi ju inte i 
dag. Det samarbetet har man inte. men man har def nedat. Man borde ha ett 
samarbete och elf ansvarstagande daremellanforskningssidan ocksa. ,. 
(LC i Malmo) 

En annan intressant aspekt av ansvarsfragan belyses av min informant fran Umea, som 

papekar att gransdragningarna angaende beviljade utlan eller ej ofta kan vara mycket 

svara att gora. Mycket av det som lansbiblioteken vill ha hjalp med handlar, enligt min 

informant. om rena boklan. De flesta bibliotek har ju som bekant fatt vidkannas 

nedskarningar. vilket betyder att anslagen for litteraturinkop pa manga hall reducerats. 

En de! bibliotek har darmed kopt in farre backer an tidigare. Det finns inom Umeas 

lanecentralsomrade bibliotek dar verksamheten har skurits ner i flera omgangar39. 

Nedskamingarna vid just dessa bibliotek satter sedan sina tydliga spar i de inkommande 

bestallningama: 

38 Lundin, Dan. a.a .. s. 7. 

39 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Um ea lanecentral 1996-1 1-07. 
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"Man htipnar over alt de skickar sadana bestiillningar till ass. Del tir material 
som ltinsbiblioteken absolut skulfe ha sjiilva. Men de har inte pengar! De behaver 
rad, vi hjdlper dem all soka och beltigga och sadant. men de behaver ass hell 
enkelt for alt !!ma backer av ass. Man kan tala mycket om ansvar och sa, men om 
de inte har bockerna och inte far lana dem av ass sa far lantagaren avsta for alt 
lanecentralens ansvar inte stracker sig sa langt som alt Jana ut sadana backer. Sa 
harda ar vi nastan aldrig. ,. (LC i Umea) 

Daremot hander det att lanecentralen skickar tillbaka bestallningar till exempelvis det 

hart ekonomiskt pressade Gavleborgs lan, om sa ar fallet att lanecentralen har ko pa de 

aktuella titlarna. Har lanecentralen inte ko pa dem och bestallningen bedoms vara 

rimlig. sa lanas boken i fraga ut. Vid atersandningar hander det ocksa relativt ofta att 

lanecentralen markerar den returnerade bestallningen med ett fragetecken, vilket betyder 

att lansbiblioteket nog anda borde inforskaffa titeln pa egen hand.40 

Min informant i Malmo sager sig inte ha markt av den typen av problem som beskrivits 

ovan just vid Malmos lanecentral. Daremot hade lansbiblioteket i Malmo ett fall harom 

aret dar Vellinges politiker gick ut med besparingskrav for sitt bibliotek och sade att -

"nu har vi inte rad att kopa in fl er backer··. I stallet hade man i Vellinge. enligt min 

informant, for avsikt att lana in litteraturen fran Malmo stads(lans)bibliotek. Man 

vagrade dock i det laget kategoriskt att Jana ut bocker fran lansbibliotekets sida. 

Vellinges politiker fick darmed dra tillbaka sitt sparbeting och biblioteket fick 

foljaktligen lite mer pengar till forfogande. 41 Det finns saledes en uppenbar risk att det i 

ekonomiskt strama tider finns bibliotek som far slut pa sina anslag och inte har medel 

att kopa bocker for under de sista budgetmanadema. Sa srnaningorn ger det resultat i 

form av fj arrlan. 

* 

En annan fragestallning som infinner sig och foljaktligen bor beroras vid en granskning 

av ansvarsfragan, ar fragan om huruvida man fran lanecentralemas sida anser att man 

far gehor for sina onskemal gentemot lansbiblioteken. Jag asyftar da i sarnmanhanget 

fragor kring litteraturinkop och utlan. Min informant i Umea anser att lanecentralen i 

Umea far gensvar for sina onskemal, och papekar aven i sammanhanget att man fran 

lansbibliotekens sida mycket val inser varfor lanecentralen forhaller sig pa det ena eller 

andra siittet i fragor rorande ett specifikt utlan. Men samtidigt ar det inte alltid 

40 Uppgiftema harstammar fran intervjun vid Umea lanecentral 1996-11-07. 
41 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-11-11 . 
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lansbiblioteket i fraga "kan gora nagonting at situationen''. Lansbiblioteken ar saledes 

val inforstadda med de restriktioner for utlan som firms, och de kan. enligt min 

informant, visst tycka att det egentligen ar orimligt att lanecentralerna skall sta till tjanst 

med det arende som bestallningen avser. Det kan till exempel handla om att 

lansbiblioteket i sin bestallning lamnar forfragan om att fa Jana in litteratur inom ett 

amnesomrade dar det ges ut material i mycket stor omfattning. Lansbiblioteket kan da 

pa sin bestallning till Janecentralen ha noterat att de forvisso har inforskaffat ett visst 

antal titlar inom amnesomradet, men att de inte med egna medel kopt in just den titel 

som bestallningen avser.42 

De bestallningar som inkommer till lanecentralen kan alltsa i sadana fall ofta betraktas 

som rena chansningar fran lansbibliotekets sida. Det kan ocksa vara sa att lans

bibliotekets inkopspolicy inte medger fler inkop inom ett visst amnesomrade. A. ven 

detta aterspeglas i bestallningarna till lanecentralen.43 

A ven fran Malmos sida sager min informant att lanecentralen fatt gehor for sma 

onskemal kring ansvarsfragan gentemot lansbiblioteken. Yid tiden kring 1990 lat 

lanecentralen i Malmo meddela lansbiblioteken inom regionen sina onskemal om att 

dessa maste ba~ja kopa in mer litteratur ur egna medel. Framfor allt gallde detta den 

svenska litteraturen. Min informant anser nu att lansbiblioteken har uppfyllt de 

onskemal som framforts fran lanecentralen gallande en okad grad av litteraturinkop vid 

lansbiblioteken. Tidigare tog Janecentralen emot en hel de! bestallningar pa svensk 

litteratur. I dag ar de allra fiesta av de forfragningar lanecentralen mottager av sadan 

karaktar att bestallningarna inte behaver ifragasattas. Det rar sig numera. menar min 

informant. i bestallningarna mestadels om sadan litteratur som Jansbiblioteken. enligt 

Janecentralens uppfattning, inte sjalva behaver kopa in. 

42 Uppgiftema harstammar fran intervjun vid Umea lanecentral 1996-11-07. 
43 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Umea lanecentral 1996-1 1-07. 
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KAPITEL 4. LANECENTRALERNAS VERKSAM
HETSOMRADEN 

4.1 Litteratur - utlan och inkop 

U mecentralerna redovisar mycket blygsamma utlaningssiffror nar det galler 

skonlitteratur. Yid exempelvis Malmo lanecentral uppgick utlaningen av skonlitteratur 

till ungefar fyra procent under 1995, att jamfora med lansbibliotekens fjarrutlaning om 

cirka 15 procent. Detar sannerligen inte litteratur for renodlad nojeslasning man i forsta 

hand formedlar. utan det all t i genom overskuggande materialet utgors av special- samt 

facklitteratur avsedd for studier av nagot slag. Bland den ringa de! skonlitteratur som 

Janas ut, ar det klart overvagande materialet av den typen som inte i nagon storre 

omfattning har kopts in ute pa biblioteken. Har kan namnas bland annat dramatik inom 

Hc.02, smal lyrik, aldre lyrik sasom Longfellow och annat, samt aldre engelsk poesi, 

som man vid till exempel Malmo stadsbibliotek har bra samlingar av. Det Janas sallan 

ut romaner. I de fa ll romaner kommer pa ta! ar det mestadels fragan om nagon enstaka 

aldre svensk roman. 44 

Det har sak laget motsvarar ocksa mycket val de ursprungliga intentionerna med 

verksamheten, dar det sades att fj arrlan primart skulle tillampas for inlan av litteratur 

avsedd for nagon form av studier. Forvisso behovde inte lanen med nodvandighet galla 

uteslutande for sadana studier som var formellt organiserade vid universitet eller 

liknande, utan kunde ocksa omfatta sjalvstudier i syfte att forkovra sig sjalv. 

Utlan av kurslitteratur pa alla olika nivaer utgor for ovrigt en ansenlig del av 

verksamheten vid lanecentralerna. Detta kan till stor de] forklaras av hogskolornas 

decentralisering, som i ett vidare perspektiv Jett till att folkbiblioteken i allt storre 

utstrackning kommit att fa svara for studenters litteraturforsorjning. Dessutom pekar 

man vid lanecentralerna pa andra faktorer, sasom exempelvis manniskors overlag 

tilltagande engagemang i diverse distansutbildningar. 45 Nya problemorienterade 

undervisningsmetoder di:i.r studenterna i hogre grad an tidigare sjalva svarar for sokandet 

och anskaffandet av kurslitteratur tros ocksa oka antalet inkommande bestallningar till 

44 Uppgifterna harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-1 1-1 1. 
45 Uppgifterna harstammar fran intervjun vid Umea lanecentral 1996-1 1-07. 
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lanecentralerna. Detsamma galler for de rena amnesbestallningarna, som ocksa de kan 

sattas i samband med studier av nagot slag.46 

Under senare tid har forfragningarna pa litteratur inom IT-omradet okat hogst 

vasentligt, och man har fran lanecentralemas sida for narvarande ingen reell mojlighet 

att tillgodose det stora behovet47. Nagra generella eller sarskilt iogonfallande 

forandringar i efterfragan pa den litteratur som formedlas av lanecentralema, kan i 

ovrigt inte direkt pavisas. 

Nar det galler konkreta litteraturinkop har Janecentralema, till skillnad mot Jans

biblioteken. inte utformat explicita mediainkopsplaner av nagot slag. Daremot har de 

haft vissa riktlinjer att folja. Man har bland annat sagt att om det ror sig om svenska 

titlar sa ska lansbiblioteken sjalva sta for inkop, medan lanecentralen koper in den lite 

dyrare och framfor allt den mer smala och/eller udda litteraturen. En av informantema 

exemplifierar med en nyligen inkommen bestallning pa en bok inom amnet 

rollakansvavning. Boken kostade 2300 kronor i ink.op. Det egna stadsbiblioteket hade 

kopt ett referensexemplar av den och Janecentralen kopte da ett utlaningsexemplar, som 

ar det enda tillgangliga i Sverige. Principen som rader for detta och liknande fall ar att 

ett litet bibliotek koper den inte. ett Jansbibliotek koper den knappast, men Janecentralen 

koper den . I start galler tumregeln att Janecentralerna forst och framst koper in den 

kategori av litteratur som kan sagas ligga nagonstans i granslandet mellan 

folkbiblioteks- och forskningsbibliotekssfaren. Det ar for ovrigt vart att tillagga i 

sammanhanget att det i grund och batten ar foretradesvis den utlandska litteraturen som 

dominerar bland inkopen vid lanecentralerna.48 

Nagon form av fordelning eller ansvarsomraden gallande litteraturkategorier tillampas 

inte vid litteraturinkop vid de tre Janecentralema. Det ar snarare sa att det ar efterfragan 

som hela tiden styr inkopen, eftersom lanecentralerna egentligen aldrig koper nagonting 

annat an de egna bibliografierna och referensverken i forvag. Den enda form av forsok 

till uppdelning som gors vid lanecentralerna omfattar i stallet just sadan litteratur som 

kops in for att anvandas vid det egna referensarbetet. Det handlar da om ett mindre antal 

inkop av mycket dyra bibliografier och dylikt referensmaterial.49 I det fallet kan vi alltsa 

notera att det skett nagon form av mer eller mindre reglerad inkopssamverkan mellan 

46 Uppgifterna harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-11-1 I. 
47 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Stockholms lanecentral 1996-11-03. 
48 Uppgifterna harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-11-1 I . 
49 Uppgiftema harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-11-11. 
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lanecentralerna. Haromaret gjordes en forteckning over bibliografier och annat 

referensmaterial som finns ti llgangligt vid lanecentralerna. Det ar nu moj ligt att med 

hjalp av denna undvika att samma referensverk kops in vid samtliga av de tre 

Janecentralerna, i den man referensverken ar mycket dyra. Stockholms lanecentral kopte 

exempelvis in en utgava av Library of Congress, som kostade hela 40 000 kronor i 

inkop. De andra lanecentralerna kan da vanda sig dit om de behover bruka den. I stallet 

for att kopa in sarnma dyra material kan man Jagga resurser pa ovriga inkop, eller 

prenumerera pa andra databaser.50 Notera att forsoket till uppdelning endast omfattar 

inkop av sarskilt dyra eller speciella referensverk! Nagon form av amnesuppdelning av 

referensmaterialet mellan de tre lanecentralerna forekommer inte overhuvudtaget, utan 

den uppdelning som skett enligt ovan, har snarare sitt ursprung i foretradesvis 

ekonomiska overvaganden. De kostnader som redovisats for inkop av referenslitteratur 

for eget bruk var for de tre Janecentralerna under 1995 vid bokslut foljande:51 

Malmo: 
Stockholm: 
Umea: 

Tota It: 

122 000 
65 000 

173 100 

360 I 00 

4.2 Datorbaserad litteratursokning/amnesfragor 

Den datorbaserade lokaliseringen av litteratur har kontinuerligt okat vid Janecentralerna . 

En mycket stor de! av dagen tillbringas numera framfor PC:n. vilket kan sagas ha 

forandrat karaktaren pa arbetet: 

·· ... vi har sa valdigt mycket mer hjalpmedel av den karaktaren i dag. Mer 
datorbaserad sdkning nu an sdkning i de traditionel/a bibliografierna. Jag kan i 
dag mycket sakrare skicka ivdg en bestallning an/or tio ar sedan. Jag kan mycket 
enklare lokalisera hocker. Forr byggde bestallningarna mer pa vad jag kunde i 
huvudet. Man chansade manga ganger forr, de! gdr man i dag ocksa, men mycket 
mer kan man belagga och lokalisera till sarskilda stdllen. Samtidigl tar 
lokaliserandet mycket mera tid nu. Del kan bli en battre kvalitel pa jobbet kanske, 
men det tar mer arbetstid. Den tekniska utvecklingen har dndrat karaktaren pa 
jobbet ". (LC i Umea) 

50 Uppgiftema harstammar fran intervj un vid Malmo lanecentral 1996-11-11 . 
51 Siffrorna har ham tats ur IAnecentralernas egna bokslut. 
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Yidare menar informantema vid de tre lanecentralema att svarighetsgraden pa de 

inkommande bestallningarna succesivt kommit att oka. Forklaringen till detta sags ligga 

framfor allt i att man vid lansbiblioteken har fi'itt okade mojligheter att via internet och 

andra kallor ta fram mer material, vilket sallar ut en del fragor och i stallet leder till en 

okning och forskjutning av de svara bestallningarna till lanecentralema. 

Lanecentralerna har alltid varit folkbibliotekens sista instans i1U1an de vetenskapliga 

biblioteken. De har darfor stravat efter att komma i paritet med dessa. Min informant i 

Malmo havdar att folkbiblioteken rent generellt legat langre fram an de vetenskapliga 

biblioteken nar det galler att losa just amnesfragor. Yid de vetenskapliga biblioteken har 

man tidigare. enligt min informants uppfattning. aldrig riktigt tagit sig an 

amnesfragorna fullt ut. Yissa institutioner. sasom exempelvis Chalmers, ar ibland 

behjalpliga vid tek.niska fragor, och Karolinska har ku1U1at anlitas vid medicinska fragor 

etcetera. Men den generella uppfattningen hos min informant ar andock att de allma.na 

fragorna inte lamnats speciellt stort utrymme fran de vetenskapliga bibliotekens sida. 

De amnesfragor man dar agnat sig at har ofta gallt avgiftsbelagda databassokningar at 

exempelvis foretag. sager min informant. Yid fjarrlan har de velat ha specificerade 

uppgifter om forfattare och titel. I dag ser man vid Malmo lanecentral dock en tendens 

mot att aven de vetenskapliga biblioteken i hogre grad an tidigare borjat handskas med 

amnesfragorna. De till lanecentralerna inkommande amnesbestallningama fordelades 

under 1995 enligt foljande: 52 

Malmo: 338 
Stockholm: 71 
Umea: 93 

Tota It: 502 

Vid Malmo lanecentral har man, som tidigare namnts, haft mojlighet att ytterligare 

fordjupa sin ka1U1edom och kunskap om den nya informationstekniken. Vid de 

aterkommande lanecentralskonferensema har man ocksa haft viss mojlighet att sprida 

kunskaper inom IT-omradet till de ovriga lanecentralema. Man har i det sarnmanhanget 

bland a1U1at forevisat kring konstruerandet av HTML-sidor for internet. I Malmo fi1U1s 

tekniska hjalpmedel som de andra lanecentralema inte har tillgang till53. Det kan ocksa 

namnas att stadsbiblioteket i Malmo har erhallit oronmarkta medel fran Kulturradet i 

52 Siffroma har hamtats ur lanecentralernas egna bokslut. 
53 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-11-1 I. 
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syfte att genomfora ett projekt med diverse CD-ROM-produkter. lnom ramarna for 

projektet ar det bland annat tankt att biblioteket skall prova ett antal storre CD-ROM

databaser. Tank.en ar att bibliotek fran hela landet sedan skall kunna vanda sig till 

Malmo med sina f6rfragningar. Genom att dessa databaser och forteckningar firms 

tillgangliga over natverk, starks resurserna vid iimnesfragor. Lanecentralen paverkas av 

detta satillvida att den vid dessa amnesfragor i praktiken ar sista instans, eftersom man 

inte kunnat vidareremittera amnesfragor till de vetenskapliga biblioteken.54 

Yid lanecentralen i Malmo finns alltsa resurser tillgangliga aven for bredare projekt 

inom IT-omradet. Ett sadant projekt, namligen NILS-projektet, ar i sammanhanget vart 

att kort belysa. 

4.2.1 NILS-projektet vid Malmo lanecentral 

NILS star for Natbaserad Information Litteratur Service. Projektet ar ett samarbete inom 

ramarna for Infonet Skane, ett projekt mellan Kristianstad lan, Malmohus lan och 

Malmo stad. Projektet initierades i maj 1996 och drivs av Malmo lanecentraJ.55 

Principen i NILS-projektet ar att lanecentralen valjer ut, samlar, utvarderar och 

strukturerar internetresurser inom en rad olika amnesomraden som sedan presenteras 

over World Wide Web. Amnesomradena lank.as i sin tur vidare till databaser pa 

internet. Lankarna kommenteras och upphovsmannen till den aktuella lank.en redovisas. 

Vidare skall websidorna kontinuerligt uppdateras och de redan befintliga 

amnesomradena kontrolleras regelbundet. Lankarna bedoms efter uppstallda 

kvalitetskriterier dar man undersoker deras trovardighet och informationsvarde. Om 

mojligt kompletteras resurserna aven med lokalt material sasom exempelvis egna 

bibliografier, specialsamlingar och tips pa referensverk. Dessutom ges aven i anslutning 

hartill upplysningar om den service de lokala biblioteken kan ge. 

Projektet ar utarbetat mot malgruppen folkbibliotek, och vander sig direkt till 

personalen ute vid landets bibliotek. Tanken ar att web-sidorna skall kunna anvandas i 

bibliotekens informations- och referenstjanst. NILS kan har utgora ett komplement och 

ett alternativ till de tjanster som erbjuds av till exempel SUNET, BTJ (Bibliotekstjanst) 

och Lankskafferiet. De forslag pa amnen som mottages och presenteras inom projektet 

54 Uppgiftema harstammar friin intervjun vid Malmo liinecentral 1996-11-11 . 
55 Nordisk seminar om IT-udvikling for folkebiblioteker, s. 69 ff. 
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kommer ocksa till stor del fran folkbiblioteken. Man gick salunda fran lanecentralens 

sida ut till biblioteken i Kristianstads och Malmohus Ian och undersokte vilka amnes

omraden som man dar var intresserad av att lanecentralen gjorde websidor av. Bland 

annat fanns da onskemal om information kring altemativ medicin, vilket man vid 

folkbibliotekens upplysningsdiskar ofta far fragor kring. Ofta handlar det alltsa om 

amnen som ar mycket efterfragade ute pa biblioteken och dar det varit svart att finna 

relevant material, <leis beroende pa att fa hocker inom amnesomradet overhuvudtaget 

har skrivits, men ocksa pa grund av att den stora efterfragan medfort att bockema i fraga 

ofta ar utlanade. 

For tillfallet har ett 15-tal olika teman sammanstallts for elektronisk publicering inom 

projektet. Dessa bestar i nulaget av alternativ medicin, Europabiblioteket/EU-litteratur. 

halsa, intemationella organisationer, internet. kvinnor, litterara lankar. miljo, musik, 

nyhetslankar. och Skane. Under fortsatt arbete star for narvarande amnesomradena 

ekonominytt. serier. bresundsregionen, slaktforskning och idrott. 56 

Inom ramarna for projektet finns ocksa ambitionen att vidareformedla sadana kunskaper 

som man under arbetets gang haft mojlighet att tillagna sig. Under 1996 har man vid 

lanecentralen darfor haft moj lighet att undervisa fjarrlanebibliotekarier fran kommun

biblioteken inom Kronobergs, Kristianstad och Blekinge Ian. Undervisningen har da 

inriktats bland annat pa anvandandet av sokvagar. sokmaskiner, index och dylikt pa 

internet samt Z39.50-standarden och fjarrl anearbete i den nya IT-miljon.57 

4.3 Det manuella referensarbetet 

Nar det galler sadan specialistverksamhet och sadant referensarbete som direkt kan 

kopplas till bibliografier och diverse referensverk, kravs givetvis omfattande kannedom 

om tillampliga kallor. Min informant i Malmo papekar att detta varit ett problem vid 

nyrekrytering av personal. Biblioteksutbildningama vid vissa orter lamnar numera 

forhallandevis litet utrymme at utbildning i anvandandet av traditionella pappers

baserade referensverktyg, vilket inte sallan far negativa efterverkningar i arbetslivet. 

Nyutexaminerade bibliotekarier har, menar min informant, ofta svarigheter med 

traditionella referensverktyg. Som en intressant passus far ett citat belysa situationen pa 

foljande satt: 

56 NILS-projektet aterfinnes pa: http://www.nils.malmo.se/nils/ 
57 Uppgifterna harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-11 -11. 
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"Della ser man ju ndr vi har elever och sa vidare, all det man inte kan dr det 
gamla. Nar vi ddr SCI blir de! svart om man inte far nagon pa uppltirning! - - -
Del har gjort all man har valdiga problem nar man har anstallt folk har. Vi har 
gall in och klagat och sagt att man maste faktiskt ge en lite annan utbildning, for 
folk star rent handfallna nar man kommer fran lantagare och man kan inte sla i 
svensk bolifdrteckning. Del ar fel. " (LC i Malmo) 

Yid samtliga tre lanecentraler betonar man ocksa mycket starkt vikten av att uppratt

halla kunskaper kring framfor allt det aldre referensmaterialet och de lokaliserings

verktyg som dagligen anvands. Sarskilt komplicerade bestallningar kan ibland ta lang 

tid att losa, da det inte sallan kravs ganska omfattande efterforskningar i de aldre 

bibliografierna. Felaktiga stavningar och andra missvisande uppgifter i bestallningarna 

ar inte ovanliga orsaker till att sa ar fallet. Jag tror vidare att man i foljande citat fran 

mina informanter i Umea och Stockholm implicit kan finna lanecentralernas egen 

definition pa den specialistverksamhet som bedrivs: 

" ... de nya bibliotekariernafar inte Iara sig de gamla stillen. Valdigt mycket gar ju 
inte all finna pa annal sat!. Tank vad manga forborgade skat/er som folk aldrig 
kommer all.fa reda pa i framtiden pa grund av all man inte far sig anvanda dem. 
1\1/an blirfdrtvivlad nar man tanker pa det ". (LC i Umea) 

" .. ju mer man kan av IT desto battre. Men det ar valdigt viktigt all man inte 
gldmmer al/a manuella bibliografier. Del ar egentligen ingen annan an 
/c°,necentralerna som anvander a/la dessa gamla bibliografier dar man kan hitta ... 
Det dr oerhort viktigt all den hdr kunskapen fors vidare till den yngre 
generationen. for all annars blir det en kunskap som kommer alt vara dad. Synd, 
for det dr hemskt mycket man hittar pa dC'I sattet. Vi har massa bibliografier som 
vi samlat under manga ar som det vore 1:farligt synd om ingen kunde anvanda ". 
(LC i Stockholm) 

4.4 Utlandslanen 

Formedling av utlandslan utgor, atminstone rent antalsmassigt, en forhallandevis liten 

del av verksamheten vid lanecentralernass_ Daremot medfor de en del tidskravande 

administrativa rutingoromal, framst med anledning av de talrikt forekommande 

betalningsformerna for verksamheten59. 

58 Att sa ar fallet framgar av den lanestatistik som redovisas i lanecentralemas bokslut. 
59 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-11 -1 l. 
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Nedan foljer en oversikt av omfattningen av utlandslan under 1995. Uppgifterna i 

tabellen har hamtats ur lanecentralernas eget bokslut for samma ar och inkluderar Ian 

till lander saval inom som utom Norden: 

1. Antal inkommande laneansokningar fran utlandska bibliotek under 1995: 

Malmo: 810 
Stockholm: 194 
Umea: 282 

Totalt: I 286 

2. Antal vidarebefordrade laneansokningar till utlandska bibliotek under I 995: 

Malmo: I 125 
Stockholm: 6 I 2 
Umea: 180 

Totalt: 1917 

3. Antal ef(ektuerade laneansokningar som formedlats fran utlandska bibliotek under 
1995: 

Malmo: 
Stockholm: 
Umea: 

Totalt: 

395 
75 
31 

501 

4. Antal ejfektuerade laneansokningar som utlanats till utlandska bibliotek under 1995: 

Malmo: 
Stockholm: 
Umea: 

Totalt: 

442 
283 
138 

863 

Malmo lanecentral ar enligt ovan den av de tre Ianecentralema som administrerar flest 

utlandslan. Malmo lanecentral har i dag konton vid bibliotek i foretradesvis USA, 
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England, Frankrike. Spanien och Holland60. Att Malmo lanecentral vid en jamforelse 

administrerar betydligt fler utlandslan an de ovriga lanecentralema, har sin framsta 

orsak i att det inom regionen inte finns nagra egentliga specialbibliotek forutom Lunds 

universitetsbibliotek. Detta kan relateras till Stockholmsregionen med alla dess 

forsknings- och specialbibliotek. Rent generellt kan man ocksa pavisa att graden av 

narhet till de nordiska grannlanderna har betydelse for vilka utlandslan som 

administreras vid respektive lanecentral. Malmo lanecentral formedlar salunda en stor 

de! Ian till och fran Danmark, Stockholms lanecentral till Norge, och Umea lanecentral 

till Finland. 

Fragan om huruvida utlandslan kommer att aka eller ej i ett framtida perspektiv, ar svar 

att besvara. Min informant i Malmo tror dock att omfattningen av utlandslan kommer 

att minska nagot i framtiden, atminstone vid Malmo lanecentral. Framst beror detta pa 

att allt fler bibliotek givits mojlighet att bland annat via internet sjalva hamta in eller 

bestalla efterfragat material fran utlandet. Men det ar dock som sagt svart att spekulera 

kring okningar eller minskningar i omfattningen av utlandslan. A andra sidan kan 

formedling av utlandslan i stallet mycket val komma att aka vid lanecentralerna av den 

anledningen att kunskapen och medvetenJ1eten om utlandskt material hela tiden okar. 

4.5 Policy/radgivning och information 

Det intraffar emellanat att lanecentralerna konsulteras i policyfragor. Diskussionen har 

da i forsta hand berort fragan om hur man skall forhalla sig till utlan av litteratur i 

vilken det florerar rasistiska eller satanistiska varderingar. Min informant i Malmo 

menar att man pa ett generellt plan blivit liberalare med aren. For tio ar sedan 

praktiserades i realiteten en betydligt striktare praxis rorande vad man lanade in och vad 

man inte lanade in. I dag anser min informant att det egentligen inte finns nagonting 

som man i det avseendet inte lanar in. Mojligheten finns ju for ovrigt alltid att nagon 

som skriver uppsats eller doktorsavhandling om exempelvis satanism, behaver lana in 

adekvat kallitteratur i amnet. Detar darfor, enligt min informant, orimligt att neka inlan 

da man inte ens vet syftet bakom den inkomna bestallningen. De begransningar som 

gars angaende utlan i dagslaget har emellertid oftast helt andra orsaker och beror 

mestadels andra medieformer an den tryckta boken. Som regel ar det materialets 

karaktar som foranleder begransningar kring in- respektive utlan. Inskrankningarna 

beror framst medier som exempelvis betalvideofilmer eller svenska skonlitterara 

60 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral I 996- I I- I I . 

34 



Lanecentra/ernasfunktioner inomfjarrlanesamarbetet - i dag och i morgon 

kassettbocker, vilka man anser att lanen sjalva skall ha.Ila sig med att kopa in. Vidare 

anses att Jan med stora invandrarfolkgrupper sjalva skall kopa in erfoderlig 

invandrarlitteratur. Dessa begransningar medfor ju inte heller nodvandigtvis att 

lantagaren i slutanden blir utan onskat material. Ofta finns mojlighet att ga vidare i 

sokandet. Har inte folkbiblioteken kopt in materialet sa finns det ju som tryckleverans 

vid universitetsbiblioteken, i den man det handlar om svenskt tryck.61 

Yid lanecentralerna, och i synnerhet da i Malmo, ger man aven i viss utstrackning 

radgivning kring IT vid direkta forfragningar. Det handlar da oftast om att telefonledes 

besvara fragor och radgiva kring funderingar som uppstar vid lansbiblioteken kring 

inkop av CD-ROM-baserade databaser och andra upptankliga CD-ROM-skivor62_ 

Samtliga tre lanecentraler har sjalvfallet genom sin erfarenhet av allehanda databaser 

och referensmaterial i ovrigt, mojlighet att vid forfragningar ge lansbiblioteken 

information och radgivning. Omfattningen av denna verksamhet synes vara minst vid 

Umeas lanecentral och storst vid Malmos. Detta galler aven for radgivning vid 

amnesfragor. 

Min informant i Umea papekar har att de inkommande bestallningarna till Umea 

lanecentral mestadels avser precisa titlar, och de omfattar darmed inte sa manga rena 

amnesbestallningar. Amnesbestallningama ar i regel avklarade redan pa lans

biblioteksni va, och detta anser man vid Umea lanecentral att lansbiblioteken i regionen 

lever upp till mycket val. Detar dessutom sa, menar min informant. att det nu for tiden 

foms valdigt manga bibliotek som har samma lokaliserings- och sokmojligheter som 

lanecentralen. Det finns numera mycket enk.lare satt att ta reda pa saker, sager 

densamme. 

Vidare sprider aven lanecentralerna information om sin verksamhet via trycksaken 

"Nytt fran lanecentralerna", som distribueras till bland annat lansbiblioteken. Det ar 

sedan tankt att lansbiblioteken skall vidarebefordra informationen fran lanecentralerna 

nedat i lanekedjan, det vill saga till kommunbiblioteken. Bladet skickas forutom till 

lansbiblioteken aven till BHS (Bibliotekshogskolan), TPB (Talboks- och punkt

skriftsbiblioteket), Kulturradet, BIBSAM, DABL (fjarrlanecentralen i Danmark), 

Deichrnanske (fjarrlanecentralen i Norge) samt till Helsingfors stadsbibliotek. 

Information om lanecentralerna finns aven tillganglig over internet vid sok.ning pa 

respektive stadsbibliotek. 

6 J Uppgiftema harstammar fran intervj un vid Malmo lanecentral 1996-11-11. 
62 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-1 1-11. 
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4.6 Fortbildningsverksamheten 

En omfattande de! av arbetet vid lanecentralerna utgors av datorbaserad litteratur

sokning. Den specialistkompetens inom omradet som lanecentralerna darmed forvarvat 

forsoker man ocksa formedla vidare genom att ge utbildning. Lanecentralen i Malmo 

har i nulaget gett intemetutbildning till samtliga bibliotek i Kronobergs Ian, och haller 

just nu pa med Blekinge och Kristianstad Ian. Att ge utbildning tar bade tid och kraft 

fran lanecentralens verksamhet, men man upplever att utbildningen gor stor nytta. Aven 

personalen vid Stockholms och Umea lanecentral har fatt intemetutbildning under ett sa 

kallat "intemetintemat" som ordnats vid Malmo lanecentraJ63. Tonvikten pa 

utbildningen lag i det sammanhanget vid larandet av HTML-formatet for konstruerandet 

av hemsidor for World Wide Web. 

Yid Stockholms lanecentral har man aven tagit de! av universitetskurser inom amnes

omradet, och det ar generellt sett IT-omradet de flesta kurser kretsar kring for tillfallet. 

Utbildning for personalen har vidare givits i form av kurser anordnade av exempelvis 

LIBRIS och Statens Kulturrad. I Stockholms lanecentrals regi anordnas regelbundet 

utbildning och studiebesok for lansbibliotekens fjarrlanebibliotekarier. Man har, 

forutom utbildning i datorbaserad litteratursokning, aven vid sadana tillfallen 

genomgang av bland annat aldre referensmaterial sasom bibliografier, microfiche och 

diverse bestandskataloger. For personalen vid lanecentralen halls mindre intema moten 

varannan vecka angaende bestallningar som varit sarskilt kravande eller komplicerade.64 

Yid Umeas lanecentral bar man haft mojlighet att deltaga i kurser anordnade av Umea 

universitetsbibliotek. Kurser inom IT och datafragor ges aven i viss utstrackning vid 

kommunens ADB-avdelning. Yidare ges kurser av SBS (Svenska Bibliotekarie

samfundet) och TLS (Tekniska Litteratursallskapet), i vilka man deltagit. Aven har 

Jigger tonvikten vid IT- och intemetkurser.65 Generellt sett kan man konstatera, nar det 

galler kurser och vidareutbildning vid lanecentralerna, att det inte rader brist pa kurser, 

utan snarare moj ligtvis pa tid. Den snabba utvecklingen inom informationsteknologin 

foranleder givetvis forandringar inom allt biblioteksarbete, men kanske i synnerhet 

inom fjarrlanearbetet. Darav foljer ocksa ett kontinuerligt okande behov av kurser. 

63 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Stockholms lanecentral 1996-11-03. 
64 Uppgifterna harstammar fran intervjun vid Stockholms lanecentral 1996-11-03. 
65 Uppgifterna harstammar fran intervjun vid Umea lanecentral 1996-11-07. 
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4. 7 BIBSAM:s referensgrupp for fjarrlan 

BIBSAM iir kungliga bibliotekets sekretariat for nationell planering och samordning, 

och handhar mestadels fragor rorande de vetenskapliga biblioteken. Inom ramama for 

BIBSAM finns ocksa ett rad diir lanecentralema representerar folkbiblioteken i en 

referensgrupp for fjiirrlan. Radet bildades for ungefar tre ar sedan. Representanten fran 

lanecentralerna deltar i radet under en period av tre ar, och for tillfallet ar det 

foretradaren for Malmo lanecentral som engagerats. I radet finns representanter fran 

saviil folkbibliotek som stora forskningsbibliotek, mindre hogskolebibliotek och alle

handa foretagsbibliotek. 

Inom radet har bland annat diskussionsiimnen som exempelvis distributionsfragor, 

fjarrlanefragor, lanekedjan, copyrightfragor, och intemationel!a fragor varit vanligt 

forekommande66. Ett fortydligande av inneborden av dessa diskussionsamnen kan i 

sammanhanget vara motiverat, och later sig enklast goras genom ett par exempel: Yid 

motena med gruppen har den aktuella representanten fran lanecentralen bland annat haft 

mojligheten att lyfta fram och diskutera de problem som uppstatt efter det att de 

vetenskapliga biblioteken slutade Jana ut periodica. Det har alltid varit ett problem att 

lantagare ute i landet inte kunnat ge detaljerade uppgifter kring artiklar i tidskrifter. Det 

har darfor varit sva11 att belagga och finna de efterfragade artiklarna. Lantagaren har 

varit, och iir fortfarande , beroende av att kunna Jana hela argangar av tidskrifter for 

genomgang, menar min informant i Umea. 

En annan fraga som givetvis ocksa tidigare diskuterats flitigt ar den numera klassiska 

fragan om huruvida avgiftsbelagda fjarrlan skall inforas eller ej. Denna fraga fick dock 

sin losning niir regeringen fattade beslut om ersattning till nettoutlanande bibliotek. 

LIBRIS utveckling ar aven det en fraga som diskuterats lange. Representanter fran 

LIBRIS finns alltid med pa motena med BIBSAM-gruppen. Fragan om LIBRIS 

utveckling har for ovrigt bidragit till okad oppenhet mellan de bada biblioteksformema, 

menar min informant i Umea. Numera ser man att det iir manga fragor som iir 

gemensamma inom de olika bibliotekstyperna. Forr fanns det diiremot en stark 

skiljelinje mellan folk- respektive forskningsbibliotek. Nufortiden samarbetas det 

mycket mer, vilket alltsa iir en relativt ny foreteelse, menar densamme. BIBSAMS 

referensgrupp for fjarrlan kan saledes ses som ett organ, eller en kanal, for 

griinsoverskridande diskussioner mellan folkbiblioteks- respektive forskningsbiblioteks-

66 Uppgifterna harstammar fran intervjun vid Urn ea lanecentral 1996-1 1-07. 

37 



ltinecenlralernas funklioner inom .fjarrltinesamarbelet - i dag och i morgon 

sfaren. Samarbetet kan kanske ocksa pa sikt generera andra mojligheter, sasom 

exempelvis samordningsfordelar vid eventuella gemensamma inkop och annat.67 

Nyligen diskuterades inom radet ett sammangaende mellan de vetenskapliga 

biblioteken, med anledning av ett gemensamt inkop av licenser till databaser. En 

gemensam upphandling av databaser pa nationell basis skulle kunna medfora 

reducerade inkopspriser. Inom radet kunde da lanecentralemas representant for 

folkbiblioteken uttala folkbibliotekens intresse i fragan. Tanken var har att en 

samverkan mellan vetenskapliga bibliotek och folkbiblioteken ytterligare skulle kunna 

starka forhandlingspositionema vid ett forestaende inkop. Folkbiblioteken har forvisso 

behov av andra databaser an de vetenskapliga biblioteken, men upphandlingen skulle 

innebara att man inte nodvandigtvis behovde teckna sig for alla databasema, utan man 

skulle kunna handplocka dem.68 

Gransdragningama mellan vetenskapliga bibliotek och folkbibliotek har alltsa varit 

forhallandevis markanta, aven om de haller pa att uppluckras. Det faktum att de 

vetenskapliga biblioteken organisatoriskt sett faller under utbildningsdepartementet och 

folkbiblioteken under kulturdepartementet, kan ibland vara olyckligt just vid grans

overskridande projekt. menar min informant i Malmo. 

Ett konkret exempel pa ett sadant gransoverskridande projekt som nyligen initierats, 

kan anforas i sammanhanget: Min informant i Malmo paborjar i skrivande stund en 

forstudie inom websideomradet. Det skall papekas att projektet inte i forsta hand 

genomfors inom ramama for lanecentralsverksamheten, aven om detta, enligt 

densamme, Jigger i bakgrunden. Det hela handlar om ett utvecklat samarbete med 

Lunds universitetsbibliotek. Tanken ar att en gemensam arbetsgrupp skall bildas 

tillsammans med de personer som svarar for konstruerandet av websidor vid Lunds 

universitetsbibliotek. Vidare skall man aven ha en referensarbetsgrupp om 

referenslitteratur, samt en arbetsgrupp dar man arbetar mot ambitionen att bedriva 

gemensam distribution via bilar, diir man kor ut hocker direkt till biblioteken istiillet for 

att skicka dem. Syftet iir att se over portokostnadema, vilka utgor en mycket tung post 

pa utgiftssidan.69 

67 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-11- 11 . 
68 Uppgifterna harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-1 1-1 1 . 
69 Uppgifterna harstammar fran intervj un vid Malmo lanecentral 1996-11-1 I. 
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Vidare representerar lanecentralerna aven folkbiblioteken pa internationell niva. 

Representanterna deltar da vid internationella konferenser, samt pa de nordiska 

konferenserna med nordiska vetenskapliga bibliotek vartannat ar. Lanecentralerna ar vid 

de tillfallena de enda deltagande representanterna fran folkbibliotekssidan i Sverige. 

4.8 Verksamhetens lanestatistik - 1988 och 1995 

I samband med statistiska redovisningar vid lanecentralerna anvands ofta effektuerings

procent, det viii saga det antal i procent av de inkommande bestallningarna som kunnat 

effektueras ur det egna bestandet, som ett matt pa fjarrlaneverksamheten. Nedan foljer 

en sammanstallning och jamforelse over lanecentralernas lanestatistik mellan aren 

1988-1995. "Utlan i procent" avser saledes den i realiteten effektuerade andelen i 

procent av det sammanlagda antalet inkommande bestallningarna. 

Tabell 1. Lanestatistik for 1988 och 1995 

LANECENTRAL 1988 1995 +/- (%) 

Malmo 

Bestallningar: 41248 35705 -13 
Utlan: 25519 26242 +3 
Utlan i procent: 62 73 

Stockholm 

Bestallningar: 28842 26198 -9 
Utlan: 16585 15030 -9 
Utlan i procent: 57 57 

Umea 

Bestallningar: 14560 16966 +17 
Utlan: 8994 11287 +25 
Utlan i procent: 62 67 

Tota It 

Bestallningar: 84650 78869 -7 
Utlan: 51098 52559 +3 
Utlan i procent: 60 67 

Kalla : Kommunforbundet samt lanecentralernas bokslut. 
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Nar det galler procenttal i tabellen, har en avrundning gjorts till narmaste heltal. 

Amnesbestallningar som loses genom att man lokaliserar material ur en databas och 

sedan tar ut det i fulltext for vidare effektuering, raknas ocksa som tagna ur eget 

best.ind. 

Siffroma fran 1988 har tagits ur den ekonomiska analys av lanecentralsverksamheten 

som genomforts av kommunforbundet, och som ingick som en de! i den senaste statliga 

utredningen kring lanecentralemas verksamhet. De siffror som redovisas for 1995 har 

hamtats ur lanecentralemas eget bokslut. 

Om vi blickar tillbaka ytterligare en tid kan foljande konstateras: Melian aren 1983-

1988 hade verksamheten, matt i antal inkommande bestallningar, okat med 38 procent, 

medan utlanen okat med 25 procent sammanlagt for de tre lanecentralema. 70 Det totala 

antalet utlan raknat i procent av antalet bestallningar minskade saledes under perioden 

1983- 1988. 

Den sammanraknade mangden inkommande lanebestallningar till lanecentralema under 

perioden 1988-1995, har alltsa enligt ovan minskat med sju procent. Det ar mot den 

bakgrunden intressant att notera hur de faktiska utlanen andock kommit att oka med tre 

procent. 

Det skall ocksa tillaggas att okningen av antalet inkomrnande bestallningar under senare 

delen av 1980-talet hade sin framsta orsak i att folkbiblioteken under den tiden okade 

inforskaffandet av databaser. I stort sett skedde overlag datoriseringar med dartill 

forbattrade soknings- och lokaliseringsmoj ligheter inom stora delar av biblioteksvarlden 

under perioden. 

70 Larsson, Ingemar, a.a, s. 8. 
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KAPITEL 5. FRAMTIDEN 

5.1 De ekonomiska anslagen 

Ett problem som ofta anforts for lanecentralema galler de ekonomiska anslagen for 

verksamheten. Fran Malmo lanecentrals sida pavisar min informant att man inte erhallit 

nagon reel! okning av verksamhetens budget sedan 1991. Under aren mellan 1985 och 

1995 uppges lanecentralen ha okat personalkostnadema med 73 procent, samt porto

kostnaderna med ungefar lika mycket raknat i antal procent. Anslagsokningen har dock 

enligt samma informant stannat vid cirka 15 procent sedan 1985. I realiteten har man 

darfor mindre pengar till forfogande for verksamheten i dag an vad man hade under 

1985. Malmo lanecentral har hittills haft forhallandevis lag lokalhyra. Hyresnivan 

kommer dock med storsta sannolikhet att stiga dramatiskt i samband med den 

nybyggnation som for tillfallet pagar vid Malmo stadsbibliotek. 

I Umea forskotterades medel i samband med att verksamheten vid depabiblioteket 

byggdes upp. Det var egentligen kommunen som forskotterade medel. men det kallades 

for att lanecentralen forskotterade pengar till depabiblioteket, berattar min informant i 

Umea. Depabiblioteket har pa det sattet varit ekonomiskt gynnat under ett upp

byggnadsskede. Nar verksamheten vid depabiblioteket omsider blivit mer och mer solid 

har man succesivt kunnat aterfora medel till lanecentralen. Det har, kan tillaggas, varit 

sa nar det galler statliga medel att man har kunnat ta med sig ett overskott in i nasta ars 

budget. lnom kommunema daremot har man endast fatt fora med sig ett eventuellt 

underskott. 

Det har i tidigare sammanhang foreslagits att statliga medel skulle overforas fran 

lansbiblioteken till forn1an for verksanilieten vid lanecentralema. Dock opponerade sig 

lansbiblioteken enhalligt och kraftigt emot detta forslag. Att framtida verksanilieter och 

funktioner kring fjarrlanesamarbetet vid lanecentraler och lansbibliotek skall ses over, 

ar for ovrigt ocksa ett krav som stallts fran lansbibliotekens sida. Nar.Kulturradet askar 

anslag for verksamheten vid lanecentralema har man kontinuerligt sokt tillfdra 

lanecentralerna erfoderlig upprakning av medel. Man har emellertid inte fatt gehor for 

dessa onskemal hos Kulturdepartementet och regeringen. Min informant i Malmo tror 

som en konsekvens harav darfor att tendensen i mangt och mycket pekar mot att man 

kan komma att tvingas gora inskrankningar i verksamheten. Eventuellt maste man 

ocksa i ett sadant lage komma att reducera antalet lanecentraler, sager densamme. 
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Utan medel - ingen verksamhet. Darmed aktualiseras indirekt fragan om det framtida 

fjarrlanesamarbetets organisation och funktioner aven ur en ekonomisk synvinkel. 

5.2 U ppgifter och organisation 

Fran Malmo lanecentrals sida ser man a ena sidan att lanekedjans regelverk mjukats 

upp. Men a andra sidan ar det ju ovedersagligt sa att lanecentralema erhaller de 

bestallningar som ingen annan klarar av, eller har reella resurser att forma effektuera. 

Det handlar inte endast om tillgangen till litteratur vid lansbiblioteken, utan aven om 

tillgangen till och kunskapen om erfoderliga referensverktyg. Darfor menar min 

informant i Malmo att det kommer att finnas ett direkt behov aven i framtiden av att ha 

atminstone en lanecentral eller liknande. Nar det galler fragan om vilka uppgifter en 

sadan lanecentral skulle ha, tror samma informant mycket pa verksamheter inom 

omradena informationsteknik, internet och konstruerandet av websidor och sa vidare. 

En sadan lanecentral skulle, tror densamme, troligtvis aven fa till uppgift att 

administrera de forhallandevis resurskravande utlandslanen. Det skulle da rora sig bland 

annat om goromal kring alla de varianter av betalningsformer som forekommer vid 

hanteringen av utlandslan. Samma informant kan da tanka sig att en sadan lanecentral 

endast har hand om de svarare och mer kvalificerade delarna av verksamheten: 

" ... alltsa man har remisserna. man slutar alt lana ut sa alt saga, det far da ske pa 
den regionala nivan. pa lansnivan eller vad du nu har - regionbibliotek, och sa 
5ysslar du bara med aft vidarebefordra din bestallning. Mojligen har du 
utlandslanen ocksa. Har hand om den administrativa biten och sa. Men det hiir 
vanliga med alt du kopierar tidskrifter och lanar ut och sa, den biten tar man 
bort. Om man bara har en lanecentral sa kan man syssla med mycket 
kvalificerade fragor sa att saga, som man inte klarar av alt losa nagon 
annanstans ". (LC i Malmo) 

Dessutom anser min informant i Malmo att en framtida uppgift for en sadan lanecentral 

rimligtvis horde omfatta aven utbildningsverksamhet. I sarnmanhanget namns har 

diverse vidareutbildningar inom exempelvis IT-ornradet. 

Sett i ett vidare perspektiv handlar fragan om fjarrlanesamarbetets organisation och 

framtid givetvis inte endast om huruvida en eller flera lanecentraler ar att foredra . 

Forandringar inom lansbibliotekens organisation ar ocksa, enligt samma informant, 

nodvandiga inom ramarna for ett framtida fjarrlanesamarbete. Det handlar da om att 

minska omfattningen av nuvarande organisation och i stallet samla eller koncentrera 
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resurserna inom respektive niva i fjarrlanesamarbetet. I en sadan organisation skulle 

medel kunna overforas till ett mindre antal Jans- eller regionbibliotek. Resurserna skulle 

da oka vasentligt, samtidigt som lanekedjans traditionella remissgang lamnas at sidan: 

" ... men det behovs ju inte bara en lanecentral utan det krdvs ju att man 
rationaliserar bland lansbiblioteken ocksa. Sa att de blir farre. - - - Men vi har 
enfdr stor struktur i dag, med 24 ltinsbibliotek. Gar du ner pa en lanecentral och 
lat oss saga sex eller sju av de resursstarkaste ltinsbiblioteken i dag som har mest 
bokbestand, mest pengar alt kopa backer for, sa vtiljer du da aft ha dem som 
nagon slags regionbibliotek eller utlaningsbibliotek. Del innebtir da att en 
lanecentral och da en sju el/er afla av biblioteken sammanlagt kan de/a pa en 44 
miljoner. De har da sex miljoner. det tir lite annorlunda nu ndr man siller med tva 
miljoner. och ltinsbiblioteken kan sitta med kanske en miljonfran Kulturradet. De 
far helt andra resurser ... Da forsvinner ju lanekedjor och sadant. Men det dr en 
rimlig vtig all ga som jag ser det. Annars far du borja ta betalt for dina utlan. 
Eller staten ger dig betalt per utlan som man gar pa den vetenskapliga sidan. Det 
tir vtildigt manga som kommer all bli arbetslosa el/er omplacerade, man vet ju 
inte vad man ska gora, men sant tir liver i dag, det dr ju inget, jag menar sa dr det 
ju inom al/a branscher. Sa va,for skall man inte gora det pa nagot vis rationellt. 
forsoka gora nagonting rationellt ... ". (LC i Malmo) 

5.3 Regionala hansyn 

Nar det galler medieforsorjningen finns flera hansyn att ta i beaktande. Detar viktigt att 

betanka att lansbibliotekens resurser varierar stort mellan olika regioner, menar min 

informant i Malmo. Det forekommer dessutom redan nu en rad regionala foreningar 

inom vissa omraden. A vsaknaden av central planering och styrning kring fragan 

forsvarar situationen ytterl igare: 

" ... som nu Skane som skall laggas ihop, det innebdr alt det maste bara bli ett 
ltinsbibliotek i Skane. I dag har du bade Malmohus och Kristianstad. Man 
snackar ju om att lagga ihop vdstsverige - Goteborg, Baras, Skara, Halmstad. 
Man kan ju inte sitta fyra da utan da blir det ju elf da, Goteborg tir ju st6rst och 
har mest backer och sa vidare. Du har 6stra Sverige - Kalmar, Vaxj6, 
Karlskrona, dom snackar om ett samarbete, sammanlaggning av de landstingen 
dtir. Sa det ar ju redan pa gang, fast pa olika stilt pa olika stallen. Det hade ju 
varit bdltre tycker jag om staten hade tagit ett samlat grepp och gjort en statlig 
utredning, och sa foreslar man saker och ting, sen kan man ha diskussioner om 
det. Det tror Jag dr battre an att man sitter och gar pa ett stilt i den ena regionen 
och pa elf annal stilt i den andra regionen. Jag tycker def tir bdttre om det tir 
nagon central struktur pa det he/a sa far man anpassa sig efter den". (LC i 
Malmo) 
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Det skall i sammanhanget tillaggas att ideer om lanssammanslagningar till sa kallade 

storlan i allt hogre grad kommit att aktualiserats i samband med Sveriges intrade i EU. 

Malmohus och Kristianstad lan har via riksdagsbeslut slagits samman fran och med 1 

januari 199771 . For vastsveriges vidkommande driver bland andra professor Lars 

Nordstrom vid handelshogskolan i Goteborg fragan om ett vastsvenskt storlan. Det nya 

storlanets namn har diskuterats fram och tillbaka. Det senaste i raden av namnfdrslag 

kommer fran regeringen, som fdreslar narnnet Vastergotlands lan. Storlanet skall 

omfatta Goteborgs- och Bohus lan, Alvsborgs lan och Skaraborgs lan, och ar tankt att 

bildas den 1 januari 1998. 

Tanken och syftet bakom sammanslagningar till storlan bestar framfor allt i att man 

darigenom sags kunna skapa storre och slagkraftigare enheter, som pa ett battre satt kan 

tillvarataga och havda regionens intressen gentemot saval centrala myndigheter som 

EU. Det handlar da inte minst om turistiska, kommersiella och industriella intressen, 

vilka inom en sadan organisation antas kunna lanseras pa ett effektivare satt. Dessutom 

utgor de allma1ma stordriftsfordelarna ett argument for en dylik organisation. 72 Vinster 

skulle kunna goras genom rationaliseringar inom administrationen bade pa lansstyrelse

och landstingsniva. 

Ett ar efter det att storlanet Vastergotland har bildats, skall aven ett nytt sa kallat 

storlandsting upprattas. Detta storlandsting kommer att pa forsok, fram till och med ar 

2002, fa utokade befogenheter. De nya befogenheterna innebar bland annat att det 

nybildade Vastergotlands lans regionfullmaktige fran och med den l januari 1999 

overtar fordelningen av statsbidrag fran Statens Kulturrad.73 Det finns alltsa en rad skal 

for att narmare soka granska dels de regionala sammanslagningar och 

samverkansprojekt som redan nu etabletats, men aven de som mot bakgrund av 

ovanstaende kan antas komma att initieras framover. 

* 

Vidare maste regionala standardskillnader alltid tagas i beaktande. En del 

lansbibliotek ar som bekant resursstarka och har fdljaktligen mycket bra bokbestand, 

medan andra resurssvagare lansbibliotek har ett mindre och begransat bestand. 

71 Gustafsson, Agne, Kommunal sjalvstyrelse : kommuner och Jandsting i det politiska systemet, 1996, s. 
40. 
72 Se tidningsartikeln: "Storlanet skall heta Goteborg", i Goteborgs-Posten 2/2 1997. 
73 Se tidningsartikeln: "S.\ fordelas uppgiftema i storlanet", i Goteborgs-Posten 26/2 1997. 
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Strukturen inom lanen ser saledes mycket olika ut. Som exempel harpa kan anges 

Goteborgs- och Bohus Ian, varifran lanecentralen i Malmo inte alls erhaller speciellt 

manga bestallningar74 . Inom lanet klarar de av att effektuera flertalet av sina 

inkommande bestallningar pa egen hand genom att de har ett stort lansbibliotek med 

omfattande bokbestand. Inom Janet finns aven ett resursstarkt bibliotek i exempelvis 

Uddevalla. 

Detta kan jamforas med till exempel situationen i Skaraborgs Ian, dar de fiesta bibliotek 

ser i princip likadana ut med avseende pa bokbestand. Skara, Skovde, alla stader inom 

Janet ar ungefar lika stora, sager min informant i Malmo. Detta innebar att man koper in 

ungefar samma hocker vid de olika biblioteken. Vidare ar det sa att man inom Janet inte, 

som i Goteborgs- och Bohus !ans fall, har nagot lansbibliotek som har erfoderliga 

resurser att kopa in storre kvantiteter och/eller mer av kategorin speciallitteratur. 

Fjarrlanevolymen fran ett sadant Ian blir foljaktligen storre.75 Vissa Ian ar alltsa vid en 

jamforelse betydligt eftersatta, sager samma informant, och namner i sammanhanget 

Kronobergs Ian inom det egna lanecentralsomradet. Inom den mellansvenska regionen 

namns Kopparbergs Ian som ett sadant omrade. 

Det ar tydligt att den karva ekonomiska situationen vid vissa lansbibliotek kan skapa 

dilemman for lanecentralema. I till exempel Gavle ar lansbiblioteket, enligt min 

informant vid Umea lanecentral, oerhort hart ekonomiskt hallet. Foljaktligen har biblio

teket ringa medel att avsatta for litteraturinkop. Den svara fraga som da uppstar och som 

lanecentralen har att ta stallning till, ar om det ar rimligt att medborgama i Gavleborgs 

Ian inte far tillgang till sin efterfragade litteratur pa grund av att lanecentralen inte viii 

lana ut den: 

"Gavle ar oerhort hart ekonomiskt hallna. Det ar valdigt lite de har att kopa 
backer for. De har det jattebesvarligt. Ar det rimligt aft alla medborgare i 
Gavleborgs Ian inte far sin bok bara for att lanecentralen inte vill lana ut den?" 
(LC i Umea) 

Det finns alltid regioner inom vilka man inte kan ge den service som andra Ian klarar av 

beroende pa att de saknar ett resursstarkt lansbibliotek. Da har givetvis Ian som 

Malmohus Ian, Goteborgs- och Bohus Ian och Stockholms Ian storre mojligheter, da det 

ju inom respektive Ian finns stora och resursstarka lansbibliotek. 

74 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996- 11-11 . 
75 Uppgiftema harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-11-11 . 
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Under aren 1986-1987 fanns, som tidigare namnts, ambitionen att avveckla verksam

heten vid Malmos och Stockholms Janecentraler, och i stiillet endast behalla 

lanecentralen i Umea76. Det var bland annat av regionalpolitiska skiil man ville liigga 

den i Norrland. Det fanns i det sammanhanget egentligen inga rimliga skiil till att lane

centralen i Malmo skulle liiggas ner, menar min informant vid Malmo lanecentral 

vidare. Bibliotekens valdsamma reaktioner blev dock riiddningen den gangen, och 

Kulturradet och Statens forhandlingsniirnnd som lagt forslaget, fick dra tillbaka det. 

Om sa iir fallet att man i framtiden valjer att koncentrera lanecentralsverksamheten till 

en gemensam enhet, borde inte heller nagra lokaliseringshiinsyn tagna av i huvudsak 

arbetsmarknadspolitiska skiil vara avgorande for valet av en dylik lanecentrals 

eventuella placering, anser samma informant. A vgorandet maste i stiillet grundas pa en 

granskning av respektive lanecentrals nuvarande verksarnhet: 

" ... utan man skall titta pa de har tre och saga okej. ni ar bra pa det och ni pa det, 
och sa f ar man sen viilja ut den som skall bli kvar. Del cir ju inte saker/ att det blir 
nagon av oss Ire, det kan ju bli nagon hell annanstans ocksa. For att var den 
ligger spelar j u ingen roll ''. (LC i Malmo) 

5.4 Den tekniska utvecklingen och dess mojligheter 

En annan viktig aspekt som maste viigas in i fragan kring framtidens fjiirrlane

organisation giiller tekniken och dess mojligheter. Arbetet med fjiirrlan har som tidigare 

niimnts foriindrats hogst viisentligt inom lanekedjans alla led alltsedan Janecentralerna 

inriittades i slutet pa 1960-talet. Yid den tiden fanns inga stora bestandsdatabaser, utan 

man var hiinvisad till att lokalisera respektive titel till ett visst bibliotek med hjiilp av 

tryckta kataloger. Accessionskatalogen (AK) och utliindska nyforviirv (UN) till trots, 

fanns inte heller nagon samlad kiilla ur vilken man kunde hiimta uppgifter om vilka 

titlar som i realiteten fanns kvar ute vid biblioteken. Man hiinvisades da till respektive 

biblioteks tryckta katalog. 77 Den tekniska utvecklingen inom biblioteksvarlden under 

1980- och framfor allt 1990-talet har onekligen inneburit nya omviilvande mojligheter 

och utmaningar inom de fiesta av biblioteksverksamhetens sektorer. Det iir givetvis 

orimligt att hiir och nu soka ge en komplett bild av vidden av alla de foriindringar och 

forestaende foriindringar som kan hiirledas ur denna utveckling. Darfor maste en 

framstiillning av sadana tekniska foriindringar begriinsas till i forsta hand en oversikt 

76 Lanecentraler och depabibliotek : rapport fran Statens Kulturrad 1989:5, s. 4 
77 Lundin, Dan, a.a, s. 2. 
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och fokusering vid de i ett framtida perspektiv kanske mest betydelsefulla. och de for 

lanecentralernas vidkommande viktigaste aspekterna. Sett ur en teknisk synvinkel, 

forutsatts har tva faktorer vara av avgorande betydelse infor framtiden: 

1. Utvecklandet av en nationell samkatalog 

2. Utvecklandet av ett nationellt fjarrlanesystem 

Flera olika faktorer av mer overgripande karaktar kan sagas ha foranlett ett allt tydligare 

behov av samverkan mellan folk- och forskningsbibliotekssektorn nar det galler 

medieforsorjning genom fjarrlan. Den overlag okade utbildningsnivan bland 

mdnniskor, hogskolornas decentrafisering, och en okning av studentantalet har indirekt 

medfort att folkbiblioteken i allt hogre grad kommit att :fa ge service at studenter. 

Genom folkbibliotekens tillgang till LIBRJS har fjarrutlaningen fran forsknings- till 

folkbibliotek okat78. Detta i sig innebar att de traditionella gransdragningarna mellan 

folk- och forskningsbibliotek succesivt far ge vika for en okad grad av samverkan. 

Biblioteken mater ocksa i allt hogre grad en hardnande konkurrens fran kommersiella 

dokumentleverantdrer79. Artiklar och andra dokument finns i allt hogre grad tillgangliga 

i elektronisk form for omedelbar access via natverk. 

Datoriseringen och den kontinuerliga implementeringen av informationsteknik inom 

saval det offentliga livet som i manniskors privata hemmiljo, synliggor ocksa allt 

tydligare bibliotekens och andra dokumentleverantorers bestand. Ett hinder for en an 

snabbare utveckling inom omradet utgors av svarigheter kring samverkan. Den allmana 

utvecklingen av informationsteknik i samhallet har onekligen i alltfor hog grad praglats 

av avsaknad av gemensamma standarder inom ornradet. Nya protokoll avsedda for 

standardisering inom savdl nationella som internationella system har dock fortlopande 

utvecklats och ger foljaktligen den enskilde lantagaren mojligheter att via internet utfora 

informationssokningar i ett nast intill ooverskadligt stort antal databaser over i princip 

hela varlden. so Darur fods naturligtvis nya insikter om tillgangligt material. 

78 Alkstrand, Tove & Olofsson , Eva, Fjarrlan i Sverige : dagslaget och utvecklingsmoj lig heter i 
framtiden, 1996, s. 90. 
79 Ibid ., s. 90. 

so Skogmar, Goran . 239.50 spoken here? Ur: Ekonom iska aspekter pa fjarrlan : rapporter fran 3:e 
allmana nordiska fjarrlanemotet Langholmen i Stockholm 2-4 mars 1994. Sammanstallda av Inger 
Klondiras & Agneta Lindh, 1994, s. 95 ff. 
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Som ett led i att till fullo soka utnyttja potentialen i den modema informationstekniken, 

framlaggs i forsknings- (1996) respektive IT-propositionen (1995) tan.ken om ut

vecklandet av LIBRIS till en nationell informationsresurs. LIBRIS laggs for ovrigt ut pa 

internet i Z39.50-standard81 med borjan i februari 1997. Vidare har Utbildningsdeparte

mentet gett Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag att svara for utvecklandet, och senare 

aven for driften, av ett nationellt bibliotekssystem baserat pa modem informations

teknologi. Systemet skall omfatta uppgifter kring alla de publikationer som finns till

gangliga vid offentliga bibliotek i Sverige, och skall kunna anvandas saval yrkesmassigt 

och professionellt som av allmanheten via internet. 82 Ett steg i riktning mot en nationell 

bibliografisk databas togs vid arsskiftet 1996/ 1997 da Malmo stadsbibliotek, som forsta 

lansbibliotek, redovisade sitt bestand i LIBRIS Darefter ar det tan.kt att lansbiblioteket i 

Boras gar vi dare och Jagger in sina poster. 83 

Den for Malmos lanecentral hogst relevanta fragan om huruvida redovisningen av 

Malmo stadbiblioteks bestand i LIBRIS kommer att medfora en okning av antalet 

laneforfragningar till lanecentralen eller· ej, ar dessvarre inte annu mojlig att besvara. 

Nar det galler de rent praktiska aspektema foreligger inte heller nagra egentliga hinder 

av renodlat teknisk karaktar i form av exempelvis konverteringsproblem vid 

overforingen av katalogposterna till LIBRIS. Daremot kan, som i Boras lansbiblioteks 

fall, visst tillaggsarbete komma att aktualiseras i samband med en overforing. Det 

handlar da om att manuellt korrigera och komplettera de bibliografiska posterna med 

vissa uppgifter sasom exempelvis ISBN, vilket saknats i det egna systemet. I Malmos 

fall, dar man har ett storre MARC-format att utga ifran, medfor inte overforingen till 

LIBRIS nagot sadant merarbete.84 Den mer bekymmersamma sidan av projektet i sin 

helhet bestar i stallet av de svarigheter som uppmarksammats under manga ar gallande 

fragan om aganderatten till de bibliografiska postema i folkbibliotekens BURK. BTJ:s 

vinstdrivande affarside i motsats till LIBRIS ickevinstdrivande statliga organisation, 

utgor som bekant det kanske allvarligaste hindret mot en sadan ambition. 85 Denna 

motsattning tog sig for ovrigt konkreta uttryck i samband med Umea stadsbiblioteks 

planerande av en overforing av postema till LIBRIS, ett projekt som alltsa av den 

81 Z39.50-standarden ar ett amerikanskt standardprotokoll for informationssokning i databaser. 
Protokollet mojliggor enhetligt utformade soknin gar i en mangd olika databaser som sinsemellan bygger 
pa olika system . Z39.50-standarden ger via sin standardiserade granssnitt anvandaren intrycket av att 
denne anvander ett for samtliga databaser gemensamt soksprak. Protokollet medger mycket precisa och 
avancerade sokningar. 

82 Alkstrand, Tove & Olofsson, Eva, a.a, s. 2. 

83 Uppgiften harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-11- 1 I. 
84 Uppgiftema harstammar fran intervjun vid Malmo lanecentral 1996-11-11 . 
85 Alkstrand, Tove & Olofsson, Eva, a.a, s.2. 
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anledningen kom att laggas pa is86. Lansbibliotekens planerade redovisning av sina 

best.ind i LIBRJS bygger till overvagande del pa uppfattningen att en sadan redovisning 

skulle vara ett steg i riktning mot en svensk nationell bibliografisk databass1. I en 

nyligen fardigstalld magisteruppsats vid Bibliotekshogskolan i Boras, redovisas svaren 

fran en enkat utskickad till 20 folkbibliotek, 20 forskningsbibliotek, de tre lane

centralema, och samtliga Jansbibliotek. Av svaren frarnkommer bland armat att i det 

narmaste samtliga tillfragade bibliotek 

- anser sig ha ett behov av ett nationellt fjarrlanesystem dar bade forsknings- och folk

bibliotekssektorema ingar. 

- anser att LIBRJS har de basta forutsattningama att ansvara for ett sadant nationellt 

fjarrlanesystem. 

- viii att ett nationellt fjarrlanesystem skall bygga pa nagon form av nationell biblio

grafisk databas. 

Av undersokningen frarnkommer ocksa att mer an halften av saval folk- som forsk

ningsbibliotekens anvandare anser att fjarrlanen i nulaget gar for langsamtss. I under

sokningen pavisas aven att biblioteken anser att det firms framfor allt tva viktiga 

faktorer att utveckla i ett framtida fjarrlanesystem. Den ena galler effektivisering av 

tidsatgangen for biblioteken i samband med fjarrlan. Den andra avser snabbare lever

anser till Jantagaren. Vantetiderna blir sarskilt langa vid folkbiblioteken beroende pa att 

de firms placerade sist i lanekedjans hierarki. Vid lansbiblioteken daremot synes enligt 

undersokningen Jantagama vara generellt nojdare med fjarrlanens leveranstider, vilket 

narrnast maste sattas i samband med Jansbibliotekens hoga placering i Janekedjan. 

For hela fjarrlaneorganisationens vidkommande ar fragan om framtidens mojligheter till 

flexibla, snabba, andamalsenliga och datoriserade fjarrlanefunktioner mycket viktig. En 

fordjupad granskning av den potential dessa system omfattar, samt vilka nackdelar de 

innebar, framstar darfor i samband med en oversikt infor framtidens fjarrlanesamarbete 

som helt nodvandig. I ett sadant sammanhang maste dessutom overvaganden goras 

kring alla de svarigheter i form av initiala omstallningar som alltid satts i samband med 

implementering av nya system. Anvandandet av manuella rutiner for fjarrlan har, kan 

86 Uppgiften harstammar frlin intervjun vid Malmo lanecentral 1996-11- 11 . 
87 Alkstrand. Tove & Olofsson, Eva, a.a, s.75. 
88 Ibid, s. 67. 
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konstateras, stagnerat och ar definitivt pa vag ut till forman for de datoriserade. I 

nulaget brukas ocksa datoriserade fjarrlanerutiner vid i princip samtliga lansbibliotek. 

Den vanligaste datoriserade rutin som anvands ar den inbyggda fjarrlanerutinen i 

LIBRIS. Fjarrlanebestallningar gors online och systemet medger vidarebefordran av 

bestallningar enligt en av det lansokande biblioteket uppgjord remisskedja.89 Altemativt 

kan programmet tillatas vaIJa i vilken turordning mottagare skall utses. Programmet 

stalls da in efter en given turordning. Bestallningen kan sedan automatiskt destineras till 

exempelvis det egna lansbiblioteket och darefter till ovriga lansbibliotek efter den 

regionala indelning som rader.90 LIBRIS fjarrlanerutin anvands i nulaget vid ungefar 

halften av lansbiblioteken. BTJ 2000 star a sin sida for drygt en fjardedel av de 

datoriserade fjarrlanerutinerna vid lansbiblioteken.91 Yid lanecentralerna aterspeglas 

detta i att fler av de inkommande bestallningama fran lansbiblioteken nu ocksa kommer 

via LIBRIS-online92. Infor ovanstaende framtidsscenarion dar den modema 

informationstekniken givits allt mer utrymme, stalls givetvis fragan om fjarrlane

samarbetets framtida organisation aterigen pa sin spets: 

"Om man hade en enda gemensam katalog med ett gemensamt soksprak kan man 
saga att da behovs inte lanecentralerna langre. Utom pa specie/la fragor. f or jag 
tror art en av dom specialiteer som lanecentralerna har dr att vi dr duktiga pa att 
hit/a gamma It material. Allt finns j u inte i data baser. " (LC i Malmo) 

" .. . sen kan man fraga sig om det kommer att vara det viktigaste i .fi'amtiden ell er 
om det mojligen kan vara sa alt del dr de dldre bokkunskaperna som kommer att 
sta sig, for att IT-omradet kommer ju alla att beharska mer eller mindre. Ni nya 
dr ju kanske primdrt mest intresserade av det. Jag tror all det finns nagon slags 
overtro pa de hjalpmedlen. " (LC i Umea) 

Betraktat i ett framtida perspektiv synes det, i den man ett framtida nationellt standard

iserat fjarrlanesystem baserat pa modern informationsteknologi formas forses med till

rackligt intelligenta funktioner for lokalisering av dokument och information om be

stand, vara en fullt rimlig tanke bade pa ett teoretiskt och praktiskt plan, att man skulle 

kunna overbrygga flera av de problem som i dag gor sig gallande inom lanekedjan. Jag · 

asyftar da i forsta hand de problem laing langa vantetider for lantagaren som har sin or

sak i lasningar av administrativ karaktar i de traditionella hierarkiska strukturerna inom 

lanekedjan. Med ovanstaende i atanke overgar jag nu till det avslutande analyskapitlet. 

89 Lundin, Dan. a.a, s. 26. 

90 Fria fjarrlan eller fas ta foreskrifter : en debattskrift om fjarrlan i Sverige utgiven av Kungliga biblio
tekets sekretariat for nationell planering och samordning (BIBSAM) och Statens Kulturrad, 1992, s. 15. 
91 Alkstrand, Tove & Olofsson, Eva, a.a, s.65 . 
92 Uppg iften harstammar fran intervjun .vid Stockholms lanecentral 1996-11-03. 
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KAPITEL 6. DISKUSSION OCH ANAL YS 

6.1 Resume - nagra relevanta slutsatser 

I det foljande skall jag summera och kommentera de viktigaste erfarenhetema fran min 

undersokning. Jag inleder kapitlet med att i punktform redogora for ett antal relevanta 

slutsatser, for att senare diskutera kring olika organisationsmodeller for fjarrlane

samarbetet. Som framkommit under uppsatsens gang, kan alltsa ett flertal olika faktorer 

sagas ligga till grund for motiveringen av en oversikt infor ett framtida 

fjarrlanesamarbete. Jag har under diskussionens gang bland annat fokuserat vid hur: 

* allt fler manniskor erbjudits mojligheter att upptacka allt mer litteratur och allehanda 

information fran i princip hela varlden. Via internet och andra databaser kan mer och 

mer information om litteratur och andra medier inhamtas. 

* biblioteken kontinuerligt fatt, och alltjamt far, tillgang till forbattrade och mer sofisti

kerade lokaliseringsinstrument for litteratur och andra medier. 

* den explosionsartade utvecklingen inom informationstekniken medfort. och fortsatter 

att medfora, nya och tidigare helt oanade mojligheter att snabbt ackvirera efterfragat 

material. 

* konkurrensen fran kommersiella dokumentleverantorer succesivt har tilltagit. 

* den postgymnasiala utbildningen har decentraliserats, vilket i sig foranlett en 

tillstromning av studenter till folkbiblioteken. Darrned har folkbiblioteken indirekt 

och i okande grad kommit att fa tillhandahalla samma litteratur som universitets- och 

hogskolebiblioteken. 

* manniskors engagemang i diverse distansutbildningar kontinuerligt har tilltagit, vilket 

leder till en generell okning av antalet fjarrlan. 

* problemorienterade undervisningsmetoder far till foljd att studenter i allt hogre grad 

soker sin litteratur pa egen hand. Darav okar amnesfragorna. 
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* nya standardiserade protokoll s,isom Z39 .50 erovrar landvinningar. De forenklar 

sokningar i allehanda databaser, samt mojliggor sandning av fjarrlanebestallningar 

mellan olika system da sokspraket standardiserats. 

* arbetet i riktning mot en nationell sarnkatalog redan har initierats. 

* lanssammanslagningar redan har genomforts, och planeras alltjamt att genomforas. 

* manuella fjarrlanerutiner ar pa vag bort till forman for de datoriserade. 

* nya mojligheter framsprungna ur modern informationsteknik i ett framtida perspektiv 

mycket val kan komma att forandra grundvalarna for fjarrlanesamarbetet i stort. 

* 

Utover dessa konstateranden finns ocksa i mm redogorelse for lanecentralernas 

verksamhetsomraden ett antal ovriga punkter, vilka i sammanhanget ar varda att sarskilt 

lyfta fram . Yid en genomgang av intervjumaterialet kan bland annat konstateras att: 

* man vid lansbiblioteken alltjamt skickar bestallningar pa kopbar litteratur till lane

centralerna. 

* en rad projekt initierats i syfte att oka graden av sjalvforsorjning vid saval kommun

som lansbibliotek. 

* nedskamingar i bibliotekens anslag genererar fjarrlanebestallningar som i slutanden 

hamnar hos lanecentralema. 

* det sammanraknade antalet till lanecentralema inkornmande bestallningama har mins

kat med sju procent under perioden 1988-1995. 

* de faktiska utlanen andock har okat med tre procent under sarnma period. Att sa ar 
fallet ar intressant och val vart att notera. 
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6.2 Organisationsmodeller - en oversikt 

Jag skall nu overga till att redogora for ett antal hypotetiska organisationsmodeller. Som 

jag har visat tidigare i kapitel tva, har det alltsa sammanfattningsvis figurerat tre 

huvudsakliga modeller kring lanecentralemas organisationsform och funktioner inom 

fjarrlanesamarbetet. Dessa kan enklast karaktariseras pa foljande satt: 

1. Nuvarande organisation med tre Janecentraler. 

2. En organisation bestaende av tre lanecentraler, men med sinsemellan differentierade 

verksamhetsprofiler. dar en eventuell ansvarsfordelning kan grundas pa till exempel 

dokumenttyper eller amnesomraden. 

3. En sammanslagning och koncentration av lanecentralsverksamheten till ett bibliotek. 

Man har fran Statens Kulturrads sida dessutom diskuterat kring ett antal alternativa 

modeller for det framtida fjarrlanesamarbetet93. Dessa modeller kan i en del fall sagas 

vara av en for hela lanekedjans del mer genomgripande karaktar. I andra fall har det 

snarare varit fragan om kombinationer eller modifieringar av ovanstaende tre modeller. 

Nagra av de tankbara alternativ som skisserats av kulturradet ar enligt foljande: 

4. En organisation med tre lanecentraler, men dar Jansbiblioteken ges ett vidare och tyd

ligare preciserat ansvar for den kompletterande medieforsorjningen. 

5. En organisation dar man samordnat litteraturanskaffningen. Har har tanken om att 

ateruppratta en slags reformerad ABC-plan aktualiserats. 

Utover dessa modeller kan man inom den allmanna biblioteksdebatten ocksa urskilja 

ytterligare ett antal tankbara modeller for ett framtida fjarrlanesamarbete94• Det har da 

inte alltid heller varit aktuellt att overhuvudtaget inberakna lanecentralsverksamhet i en 

sadan organisation. I stallet har i dessa modeller intresset ofta koncentrerats i riktning 

mot ett utokat regionalt samarbete mellan kommun- och lansbiblioteken: 

93 Uinecentraler och depiibibliotek : rapport fran Statens Kulturrad 1989:5, s. 27. 

94 Se exempelvis: " Fria fjarrlan eller fasta foreskrifter : en debattskrift om fjarrlan i Sverige utgiven av 
Kungliga bibliotekets sekretariat for nationell planering och samordning (BIBSAM) och Statens 
Kulturrad". 1992. 
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6. En organisation inom vilken en regions kommunbibliotek sinsemellan utvecklat ge

mensamma medieforsorjningsplaner. Inom regionen har kommunbiblioteken byggt 

upp en lagsta forsorjningsniva for fjarrlan. Bestallningama gar i forsta nivan till andra 

kommunbibliotek, och i nasta niva till det egna lansbiblioteket. I den sista nivan gar 

bestallningen till annat lansbibliotek, vetenskapligt bibliotek eller specialbibliotek. 

7. En organisation dar antalet lansbibliotek kraftigt reducerats. Ett antal redan nu resurs

starka lansbibliotek tillfors via omfordelning ytterligare medel. Tillsammans svarar 

de for tillhandahallandet av all kopbar litteratur. Overbyggnaden bestar av en 

lanecentral som svarar for det allra mest kravande referensarbetet, utbildnings

verksamhet, IT-utveckling och utlandslan. 

6.3 Kriterier 

Varje modell eller tankbar form av organisation maste, oavsett dess struktur, vid en 

granskning bedomas efter ett antal generella och gemensamma kriterier: 

* snabbast mojliga effektuering av inkommande bestallningar. 

* hogsta mojliga effektueringsgrad. 

* lagsta mojliga kostnad per utlan (har maste utgifter for porton inkluderas). 

* optimalt utnyttjande av befintliga resurser (har avses bade manuella och datoriserade 

referensverktyg). 

* maximalt tillvaratagande av kunnande och kompetens. 

* minsta mojliga snedbelastning pa vardbiblioteket eller vardbiblioteken. 

* maximal flexibilitet infor framtida forandringar. 

6.4 Overvaganden 

Samtliga ovan redovisade modeller omfattar givetvis var for sig, eller i konstellation, en 

oerhord vidd av upptankliga for- och nackdelar. Dessutom finns en mangd hansyn att ta 

vid varje ansats att soka bedoma deras giltighet som reella losningar. Det handlar da 

bland annat inte minst om ekonomiska, kulturpolitiska, arbetsmarknadspolitiska och 

regionalpolitiska prioriteringar och stallningstaganden. 
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Nedan foljer en sammanstallning av ett antal mer pragmatiska overvaganden kring 

respektive presenterad modell. Natera all den redovisade sammansttillningen tir hogst 

schematisk, och alt den i for st a hand skall betraktas som en kritisk oversikt: 

6.4.1- Modell 1 

I nuvarande organisationsform Jorde/as belastningen pa tre viirdbibliotek. Den geo

grafiska indelningen skapar en relativ narhet till avnamama. Att sa ar fallet ar av allt att 

doma av underordnad betydelse for den rent praktiska formedlingen av Ian, men kan 

betraktas som en regional tillgang vid exempelvis fortbildningsverksamhet i saval ett 

nutida som framtida perspektiv. Vidare finns inom organisationen tillgang till 

erfoderliga hjalpmedel, viktiga investeringar ar gjorda, ett kontaktnat finns sedan lange 

etablerat, depabibliotekets resurser finns tillgangliga i nara anslutning till lanecentralen i 

Umea, och verksamheten har kunnat fortlopa trots de i realiteten minskade ekonomiska 

anslagen. Det viktigaste motiv som anforts for ett bibehallande av nuvarande 

organisation ar att den i sig fungerar bra. 

De krav som rests gallande forandringar inom nuvarande organisation har till over

vagande de! inte grundats pa uppfattningen att brister i organisationen som sadan varit 

avgorande. Kraven pa omorganisation har snarare sitt ursprung i de yttre paverkande 

faktorer, for vilka jag tidigare redogjort. Sett ur en kritisk synvinkel kan man pavisa hur 

nuvarande organisations.form inte formatt tata de lackor ur vilka det sipprar in 

ovidkommande bestallningar. Organisationsformen upplevs av manga sasom langsarn, 

byrakratisk och otidsenlig mot bakgrund av de mojligheter som omfattas av bland annat 

modem informationsteknik. Ett ovedersagligt faktum ar ocksa att inget annat altemativ 

till den nuvarande organisationsformen har provats. 

6.4.2 - Modell 2 

I en organisation bestaende av tre lanecentraler med sinsemellan differentierade 

inriktningar eller profiler, kravs tydliga gransdragningar mellan lanecentralemas 

ansvarsomraden - ingen som heist tvekan far rada om vart en bestallning skall skickas! 

Indelningen skulle kunna ske efter amnen, dokumenttyper etcetera. En viss om

fordelning av befintliga referensverktyg skulle trol igtvis komma att aktualiseras. En 

uppdelning skall, for att kunna motiveras, uppfattas sasom bade rimlig och logisk. 
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Mojligheterna att lokalisera litteratur har som tidigare patalats radikalt forbattrats, vilket 

i sig utgor det kanske viktigaste incitamentet till en forandrad organisationsform. Den 

fraga som uppstar i sammanhanget ar huruvida en uppdelning av amnen etcetera med 

bibehallna tre lanecentraler ger nagra positiva effekter for biblioteksvasendet i 

allmanhet, och for den enskilde lantagaren i synnerhet. 

Hur hog ar sannolikheten att de inkommande bestallningarna kan effektueras snabbare, 

billigare och med hogre effektueringsgrad an i nulaget, endast mot bakgrund av att 

respektive lanecentral svarar for var sitt amnesomrade eller dylikt? Daremot ar det 

rimligt att anta att en specialisering av verksamheten vid respektive lanecentral skulle 

medfora ett optimalt utnyttjande av befintliga resurser. Detta grundar jag pa antagandet 

att de hjalpmedel som da skulle anvandas, pa sikt skulle komma att skraddarsys efter 

den aktuella indelningen. Man skulle saledes inte behova kopa in samma referensverk 

eller teckna sig for samma databaser vid samtliga tre lanecentraler. 

6.4.3 - Modell 3 

Genom att koncentrera lanecentralsverksarnheten till en enhet vid ett bibliotek, skulle 

sannolikt vissa rationaliseringsvinster kunna uppnas. En koncentration av manuella och 

datoriserade referensverktyg till en plats skulle troligtvis skapa en tamligen resursstark 

lanecentral. En koncentrerad enhet torde sannolikt kunna san1ordna och overblicka 

fjarrlanetrafiken och agera enhetligt kring ansvarsfragor gentemot lansbiblioteken. 

Varje tankbar framtida organisation dar antalet lanecentraler reducerats till endast en, 

kommer hogst sannolikt att stalla utokade krav pa att lansbiblioteken ytterligare okar sin 

grad av sjalvforsorjning. 

En gemensam enhet i form av en lanecentral, skulle dock av allt att doma komma att 

utgora en belastning pa den aktuella vardkommunens bibliotek. Det tyngst vagande 

argumentet mot en organisationsform med en lanecentral ar saledes att en allfor hard · 

belastning kan leda till en viss utarmning av medieresurserna vid vardbiblioteket. Detta 

skulle mycket val kunna medfora den negativa konsekvensen att inkommande 

fjarrlanebestallningar likval skulle fa remitteras vidare i hog grad. Detta med fortsatt 

langa vantetider for lantagaren som foljd. Vardbibliotekets eller vardbibliotekens 

bokbestand ar helt avgorande for lanecentralsverksarnhetens mojligheter att ge 

forvantad service, vilket i sig talar emot en koncentration. 
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6.4.4 - Modell 4 

I denna modell bibehalls i grund och botten nuvarande organisation. Genom att tilldela 

lansbiblioteken ett vidare och tydligare preciserat ansvar for den kompletterande 

medieforsorjningen, kan lanecentralerna ideal! sett avlastas. Lansbiblioteken kan har 

exempelvis forutsattas svara for tillhandahallandet av all kopbar litteratur. Detta skulle 

ske del s i syfte att forhindra langa vantetider for den enskilde lantagaren, men ocksa i 

syfte att avlasta lanecentralerna och ge dem mojlighet att i storsta mojliga utstrackning 

renodla sin specialistverksamhet och sin specialistkompetens. Den barande tanken i 

modellen kan saledes i princip sagas vara att man tydligare an vad som ar aktuellt i 

nulaget, forsoker eliminera antalet ovidkommande bestallningar till lanecentralerna. 

Kan man uppna en sadan ambition foljer naturligt kortare vantetider for lantagaren, da 

allt fler av fjarrlanen kan effektueras redan pa lansbiblioteksniva. Lansbiblioteken hojer 

idealt sett sin effektueringsgrad, och vidarebefordrar till lanecentralerna enbart de 

bestallningar som avser sadan litteratur som inte ar kopbar eller som inte kan 

tillhandahallas vid lansbiblioteket i fraga . Det skall i sammanhanget tillaggas att det 

sedan lange pagatt en rad regionala projekt som syftar till att realisera just ovanstaende 

ambitioner. Modellen kan darfor i vissa avseenden sagas vara mer eller mindre 

etablerad redan nu. 

6.4.5 - Modell 5 

I denna modell bygger den kompletterande medieforsorjningen till stor del pa nagon 

form av Jorde/at ansvarssystem. Tanken ar har till exempel att man, som var fallet i 

ABC-planen, fordelar ansvaret for saval amnesbevakning som inkop mellan 

lansbiblioteken. Genom att pa det sattet samordna litteraturanskaffningen kan idealt sett 

ett system skapas, inom vilket man bygger upp omfattande amneskunskaper och 

litteraturresurser inom respektive lansbibliotek. lfragakommande Jansbibliotek atar sig i 

forlangningen att svara for formedling av sitt specialbestand over hela landet. A ven 

denna modell har som primart syfte att avlasta saval lansbibliotek som lanecentraler 

fran en de! av deras ansvar for den kompletterande medieforsorjningen. 

Lanecentralerna skulle. idealt sett, inom ramarna for en sadan organisationsform kunna 

renodla sin specialistkompetens och foljaktligen endast sta till tjanst med de mer 

komplicerade och kvalificerade bestallningarna. Lanekedjan skulle kunna kortas ned i 
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de fall da bestallningama avser sadant material som inkluderas i den samordnade 

litteraturanskaffningen. Bestallningen skulle da kunna ga direkt till det aktuella 

lansbiblioteket. 

Ur en kritisk synvinkel kan man naturligtvis forst och framst konstatera att ABC

planen, som trots allt ar att betrakta som en utgangspunkt for en sadan har model!, efter 

en forsoksperiod om endast tre ar fick laggas ned. Aven modifierade former av ABC

planen synes av allt att doma vara svara att realisera och praktiskt genomfora. En orsak 

till detta synes vara att amnesavgransningama, som utgor sjalva grundtanken i 

modellen, torde vara svara att fordela mellan lansbiblioteken da vissa amnesomraden 

helt naturligt kraver betydligt mer resurser an andra. En eventuell uppdelning av 

amnesomraden mellan lansbiblioteken vacker anyo de fragestallningar till liv, vilka jag 

tidigare visat i samband med modell 2:s amnesuppdelning mellan lanecentralema. Hur 

stor betydelse har till exempel en amnesuppdelning mellan lansbiblioteken for den 

enskilde lantagarens mojligheter att snabbt och effektivt erhalla efterfragat material? 

6.4.6 - Modell 6 

I denna modell har lanecentralsverksamheten helt och ballet lamnats at sidan till forman 

for ell uldkat ansvarstagande for mediefdrsdrjningen vid kommun- och lansbiblioteken. 

Genom regional samverkan mellan kommunbiblioteken via gemensamma medie

forsorjningsplaner, soker kommunbiblioteken har pa egen hand svara for en storre del 

av medieforsorjningen an vad som i nulaget ar aktuellt. Remissgangen i denna modell 

gar ut pa att kommunbiblioteken i forsta hand vidareremitterar bestallningar till annat 

komrnunbibliotek. Forst darefter gar bestallningen till det egna lansbiblioteket. I sista 

nivan skickas bestallningen vidare till annat lansbibliotek, special- eller vetenskapligt 

bibliotek. Genom en kortare lanekedja skulle vantetidema pa efterfragat material kunna 

minskas. 

Invandningar som kan resas mot en sadan har modell ar bland annat att vissa kommuner 

kanske inte finner det motiverat, eller av ekonomiska skal inte formar, att deltaga i 

samarbetet. Darav kan man befara att de kommunbibliotek som har forhallandevis goda 

resurser, far bekosta vad en kommun med sjunkande anslag inte kept eller koper in. 

Dessutom kan man invanda mot det faktum att overbyggnad i form av lanecentral helt 

saknas i modellen. Vilka konsekvenser far detta vid de forfragningar som kraver sarskilt 

omfattande resurser i form av kvalificerat referensarbete? De resurser som kravs for att 
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losa kravande bestallningar skulle i denna modell, for att uppna hogsta effektivitet, 

behova finnas pa samtliga lansbibliotek. Om sa inte ar fallet, skulle bestallningama 

likval fa vidareremitteras. Konsekvensen skulle mahanda likafullt bli langa vantetider 

for den enskilde lantagaren. 

6.4. 7 - Mod ell 7 

I den har modellen aktualiseras en rad omfattande omstruktureringar inom hela 

fjarrlanesamarbetets organisation. Tanken ar att antalet lansbibliotek reduceras till ett 

fcirre antal resursstarka sa kallade regionbibliotek. Via omfordelning av medel utokas 

dessa regionbiblioteks resurser och ansvar ytterligare, och de tilldelas gemensamt ett 

mycket omfattande ansvar for den kompletterande medieforsorjningen. Dessa 

regionbibliotek skulle tillsammans ocksa komma att svara for tillhandahallandet av all 

kopbar litteratur. 

Som overbyggnad till regionbiblioteken finns en koncentrerad enhet i form av en 

resursstark lanecentral. Denna lanecentral svarar i huvudsak for det mycket 

kvalificerade referensarbetet, formedling av utlandslan, IT-utveckling och samordning, 

radgivning samt diverse utbildningsverksamheter. Tanken ar att endast de mycket 

kravande fjarrlaneansokningarna gar vidare till lanecentralen. Invandningar som kan 

resas mot modellen ar bland annat att <less genomforande forutsatter vida och 

alltigenom omfattande omstruktureringar av pnnc1p hela den nuvarande 

fjarrlaneorganisationen. Konsekvenserna av en sapass genomgripande omorganisation 

ar givetvis mycket svara att overblicka. 

6.5 Nagra tankar infor framtiden 

I den har uppsatsen har jag framhallit nagra av de mest vasentliga faktorema, vilka kan 

sagas utgora en grund, eller ett incitament, for motiverandet av en oversikt infer ett 

framtida fjarrlanesamarbete. Som vi har kunnat konstatera under senare delen av min 

undersokning, finns det alltsa en he! rad upptankliga hypotetiska organisationsmodeller 

att tillga. Dessa kan anvandas i syfte att granska och soka utvardera nagra av de alter

nativ som star till buds infor det fortsatta planerandet av ett framtida fjarrlanesamarbete. 
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Den primara och i alla avseenden ideala malsattningen med varje fjarrlanesamarbete, 

oavsett <less organisatoriska struktur, maste alltid vara att i mojligaste man na fram till 

traffsakra, snabba och billiga dokumentleveranser. For den enskilde lantagaren finns 

oftast inte heller nagra andra kvalitetskriterier pa ett sadant samarbete an att <let skall 

forma leverera <let aktuella dokumentet snabbt och med ett alltigenom relevant innehall. 

Men varje tankbart fjarrlanesamarbete maste givetvis ocksa forma att fullt ut svara for 

<let standardutjamnande syftet med verksarnheten. Darom ar de fiesta overens. 

Att ta sig an fragan om framtidens fjarrlanesamarbete ur ett formodat "lantagarper

spektiv", torde darfor av allt att doma vara en rimlig utgangspunkt infor fortsatta 

diskussioner. Det handlar ju till syvende och sist om att inom ramen for ett serviceyrke 

ge lantagaren det han ell er hon efterfragar. 

Huruvida en bibehallen eller en forandrad Ianecentralsorganisation ar att foredra i syfte 

att na ovanstaende ambition ar, som jag tidigare visat, en fragestallning med mycket 

stor rackvidd. Argumenten for saval den ·ena som for den andra standpunkten innefattar, 

som jag tror mig ha kunnat visa, ganska hog trovardighet. Man kan mycket val vara 

overtygad anhangare av saval den ena som den andra modellen. 

Fragan ar darfor ocksa, enligt min uppfattning, i det narmaste av ideologisk karaktar, 

vilket givetvis forsvarar varje foresats att pa pragmatisk vag losa problemen kring den. 

Det ar ju dessutom naturligtvis alltid vanskligt att soka utvardera och bedoma rimlig

heten i en organisationsform som aldrig nagonsin omsatts i reell praxis. Samtidigt kan 

man givetvis havda att fragans ideologiska karaktar gor den lampad att fa sin Iosning 

just genom ett politiskt beslut. Genom att diskutera fragan med utgangspunkt tagen i 

hypotetiska organisationsmodeller kan dock, i basta fall, de mest olampliga losningarna 

adagalaggas och lamnas at sidan. 

60 



Lanecentralernas funktioner inom jjdrrliinesamarbetet - i dag oc/1 i morgon 

SAMMANF ATTNING 

Fjarrlanen utgor en standigt vaxande andel av det totala antalet utlan vid de svenska 

folkbiblioteken. Inget bibliotek formar langre att pa egen hand tillhandahalla all den 

litteratur som finns tillganglig. F olkbibliotekens behov av att Jana in litteratur for 

lantagamas rakning, stiger ocksa i takt med den standigt okande litteraturutgivningen. 

Det ar mot den bakgrunden darfor mycket viktigt att man inom det samlade biblio

tekssystemet kan forfoga over ett snabbt och flexibelt fjarrlanesamarbete. Det svenska 

fjarrlanesamarbetet utgors i dag av en fjarrlanekedja, dar folkbiblioteket vander sig till 

det egna lansbiblioteket med bestallningar pa den litteratur man inte formar forse 

lantagaren med vid det egna biblioteket. I oversta ledet svarar lanecentralema for de 

bestallningar som inte heller lansbiblioteken kan effektuera. 

Det primara syftet med denna uppsats har varit att redogora for lanecentralemas olika 

verksamhetsomraden, samt att klarlagga en rad forandrade forutsattningar som kan 

antas aga sarskild relevans for fragan om fjarrlanesamarbetets framtid. For att kunna na 

fram till en adekvat overensstammelse med detta syfte, formulerade jag inledningsvis 

tre huvudsakliga fragestallningar. Genom dessa fragestallningar hade jag for avsikt att 

peka pa de faktorer som ar sarskilt viktiga att taga i beaktande vid planerandet av ett 

framtida fjarrlanesamarbete. Fragestallningama syftade ocksa till att lyfta fram och 

vardera ett antal organisationsmodeller for lanecentralernas funktioner inom 

fjarrlanesamarbetet. Till grund for min undersokning Jigger intervjuer med foretradare 

for de tre lanecentralerna, samt litteraturstudier. 

Efter den inledande formaliadelen i kapitel ett, gav jag i kapitel tva en redogorelse for 

lanecentralemas framvaxt och syfte, samt for deras geografiska ansvarsomraden. Jag 

visade da hur fjarrlanesamarbetet succesivt vaxte fram under flera decennier, och hur 

en overbyggnad till fjarrlanesamarbetet i form av verksamheten vid de tre 

lanecentralerna i Malmo, Stockholm och Umea initierades under 1960-talet. De tva 

foljande decennierna praglades for folkbibliotekens de! i hog grad av datoriseringar och 

nya mojligheter att, bland annat genom utbyggnaden av referensdatabaser, lokalisera 

efterfragat material. Nya forandrade forutsattningar inom folkbiblioteksvarlden, stallde 

succesivt okade krav pa fjarrlanesamarbetet. Under senare delen av 1980-talet var 

lanecentralemas roller och funktioner inom fjarrlanesamarbetet foremal for statliga 

utredningar. I samband med redogorelsen for dessa diskuterade jag ocksa kring de 

altemativa organisationsformer for lanecentralsverksamheten, vilka framlades i ovan 

namnda statliga utredningar. I kapitel tre pekade jag pa inslag ur biblioteksdebatten 
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kring lanekedjan och lanecentralemas roller inom fjarrlanesamarbetet. Det framgick 

darav a ena sidan att fjarrlanekedjans hierarkiska system med lanecentralema i oversta 

ledet, kraftigt ifragasatts fran olika hall under arens Jopp. Kritiken har da ofta gallt de 

langa vantetidema som foljer av en lang remissgang inom lanekedjan. A andra sidan 

kan man i debatten likaledes ofta finna starkt stod for lanecentralema nar det galler 

saval den nutida som framtida verksamheten. Langre fram i samma kapitel overgick jag 

till att diskutera ansvarsforhallandet mellan lansbibliotek och lanecentraler. Av 

diskussionen framgick bland annat att projekt har initierats pa sina hall i landet i syfte 

att oka sjalvforsorjandegraden kring den kompletterande medieforsorjningen vid 

lansbiblioteken. Jag kunde vidare konstatera att en relativt hog andel av de till 

lanecentralema inkommande bestallningama avser kopbar litteratur, och att sankta 

anslag for litteraturinkop vid biblioteken sa smaningom resulterar i fler fjarrlan. 

I kapitel fyra diskuterades lanecentralernas olika verksamhetsomraden. Jag fokuserade i 

sammanhanget vid litteraturinkop och utlan, datorbaserad litteratursokning, NILS

projektet vid Malmo lanecentral, manuellt referensarbete, utlandslan, policy/radgivning, 

fortbildningsverksamheten vid lanecentralerna, samt lanecentralsrepresentanternas 

engagemang i BIBSAM:s referensgrupp for fjarrlan. I samma kapitel framkom bland 

annat att sa kallade "gransoverskridande projekt" mellan forsknings- respektive folk

bibliotekssidan i hogre grad an tidigare initierats, och att gransdragningarna mellan de 

tva sektorema sakteliga Juckrats upp. I kapitel fyra redovisades ocksa en 

sammanstallning av lanecentralernas lanestatistik. Vid en oversikt av sifferstatistiken 

kunde man konstatera att den till lanecentralerna inkommande bestallningsvolymen 

minskat med sju procent under aren 1988- 1995. Det sammanlagda antalet i realiteten 

effektuerade utlan okade daremot med tre procent, vilket ar val vart att notera. 

I kapitel fem, som beror framtiden, diskuterades inledningsvis i korthet kring 

lanecentralemas ekonomiska anslag. Vidare resonerade jag kring regionala 

hansynstaganden, vilka maste tagas i beaktande vid varje diskussion som avser 

planering av och infor ett framtida fjarrlanesamarbete. Jag pekade i det sammanhanget 

bland annat pa hur lanssammanslagningar redan genomforts, vilket kan komma att 

forandra lansbibliotekens nuvarande organisationsform. Dessutom pavisade jag att 

hansynstaganden gallande regionala standardskillnader maste goras, da 

lansbibliotekens resurser varierar kraftigt mellan olika regioner. I samma kapitel 

lamnades ocksa utrymme for en diskussion kring den tekniska utvecklingen och dess 

mojligheter au bidraga till skapandet av ett framtida fjarrlanesamarbete. Jag 

konstaterade dar att arbetet med fj arrlan forandrats vasentligt sedan lanecentralema 
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inrattades pa 1960-talet. Nya datoriserade fjarrlanerutiner finns i <lag tillgangliga. 

Standardprotokoll sasom exempelvis Z39.50 erovrar landvinningar mom 

databasvarlden, vilket medfor standigt forbattrade mojligheter att ackvirera material 

fran i princip hela varlden. Stor vikt lades ocksa vid resonemanget kring utvecklandet 

av en svensk nationell databas, dar saval forskningsbibliotekssidans som folk

bibliotekssidans bestand finns redovisade. Lansbiblioteket i Malmo lade som forsta 

lansbibliotek vid arsskiftet 1996/ 1997 in sitt bestand i LIBRIS, vilket kan betraktas som 

ett forsta steg i riktning mot en nationell databas. LIBRIS i sin tur, finns sedan februari 

1997 utlagt pa internet. 

I det avslutande diskussions- och analyskapitlet forde jag tillbaka diskussionen mot 

mina inledande fragestallningar. I en resume sammanstalldes i det syftet en rad faktorer, 

vilka kan sagas ligga till grund for motiveringen av en oversikt infor ett framtida 

fjarrlanesamarbete. Jag pekade da bland annat pa hur biblioteken givits allt battre 

mojligheter att forfoga over relevanta lokaliseringsinstrument for litteratur, hur 

bibliotekens bestand i allt hogre grad synliggjorts genom databaser, och hur imple

menteringen av modern informationsteknik skapat tidigare helt oanade mojligheter att 

ackvirera efterfragat material. Darav foljer att nya mojligheter framsprungna ur modern 

informationsteknik, kan forandra grundvalarna for fjarrlanesamarbetet. 

I samma kapitel kopplade jag ocksa, i enlighet med mina fragestallningar, tillbaka 

resonemanget till de tidigare i uppsatsen diskuterade organisationsformerna for lane

centralernas funktioner inom fjarrlanesamarbetet. Inneborden i dessa modeller, samt i 

ytterligare ett antal inom biblioteksdebatten forekommande modeller, utvecklades, 

forklarades och granskades kritiskt i en schematisk oversikt. Det framkom darav att 

fragan om huruvida en eller tre lanecentraler ar att foredra inom ramama for ett framtida 

fjarrlanesamarbete, rymmer mycket stor spannvidd. En oversikt i form av hypotetiska 

modeller, kan har utgora en grund for diskussioner kring alternativa losningar. I kapitlet 

presenterades ocksa ett antal generella kriterier, vilka bor kunna stallas pa varje tankbar 

organisationsform. Dessa kriterier beror bland annat verksamhetens formaga att snabbt 

effektuera inkommande bestallningar, att na lagsta kostnadsniva, samt . att skapa 

maximal flexibilitet infor framtida krav och forandringar. 
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KALL- OCH LITTERATURFORTECKNING 

Otryckta kallor 

1. Bandupptagna intervjuer: 

Stockholm 1996-11-04, intervju med foretradare for Stockholms lanecentral. 

Umea 1996-11-07, intervju med foretradare for Umea lanecentral. 

Malmo 1996-11-11 , intervju med foretradare for Malmo lanecentral. 

Tryckta kallor 

1. Litteratur: 

Alkstrand, Tove & Olofsson, Eva, Fjarrlan i Sverige: dagslaget och 

utvecklingsmojligheter i framtiden. - Boras, 1996 

Bringeus, Nils-Arvid, Manniskan som kulturvarelse. - Stockholm, 1990 

Eftertankar i informationsaldern : problemet informationsforsorjning. Redaktor: Anders 

Bjornsson. - Stockholm, 1988 

Ericsson, Acke, Att arbeta med NILS : presentation av ett projekt vid lanecentralen i 

Malmo // Nordisk seminar om IT-udvikling for folkebiblioteker. - K0benhavn, 1996 

Folkbibliotek ital och tankar: en faktarapport fran folkbiblioteksutredningen. -

Stockholm, 1982 

Fria fjarrlan eller fasta foreskrifter : en debattskrift om fjarrlan i Sverige utgiven av 

Kungliga bibliotekets sekretariat for nationell planering och samordning (BIBSAM) och 

Statens Kulturrad. - 1992 

Gustafsson, Agne, Kommunal sjalvstyrdse: kommuner och landsting i det politiska 

systemet. - Sjatte upplagan. - Stockholm, 1996 
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Gustavsson, Anders, Fortegenhet vid etnologiska intervjuer: nagra exempel pa 

informationsbarriarer hamtade fran faltarbeten i vastra Sverige. - Lund, 1982 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. - Lund, 1995 

Ingelstam, Lars & Sturesson, Lennart, (Red) Brus over landet : om informationsover

flodet, kunskapen och manniskan. - Stockholm, 1994 

Larsson, Ingemar, Ekonomisk analys av verksamheten vid lanecentralema och 

depabiblioteken i Malmo, Stockholm och Umea. - 1989 

Lundin, Dan, Fran manuella till datoriserade fjarrlan : rapport fran en utredning av 

fjarrlaneverksamheten vid lansbiblioteket i Stockholm och lanecentralen for mellersta 

Sverige. - Stockholm, 1992 

Lanecentraler och depabibliotek : rapport fran Statens Kulturrad 1989:5. - Sundbyberg, 

1989 

Olsson, Lena, Det datoriserade biblioteket : maskindrommar pa 70-talet. - Linkoping, 

1995 

Regionala biblioteksuppgifter: rapport fran Kulturradet 1978: 1. - Stockholm, 1978 

Skogmar. Goran, 239.50 spoken here?: LIBRlS och <let nordiska SR-projektet II 

Ekonomiska aspekter pa fjarrlan : rapport fran 3:e allmanna nordiska fjarrlanemotet 

Langholmen i Stockholm 2-4 mars I 994. Sammanstallda av Inger Klondiras & Agneta 

Lind. - Stockholm, 1994 

TLC Tidskriftslanecentral : ett utvecklingsprojekt inom Malmo stadsbibliotek. -

Malmo, 1991 

Widgren Matlack, Lillemor, Lanecentraler och depabibliotek i Sverige : rapport, mars 

1986. - Stockholm, 1986 
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2. Bakgrundslitteratur: 

Ekstedt, Elsi & Ridback, Irma, Fran nar och fjarran : fjarrlan fran bibliotek i 

Vasterbottens och Jamtlands Ian. Rapport fran Statens kulturrad 1988:6. - 1988 

Interurbanlaneproblemer mellem folke- og forsknin2sbiblioteker : rapport fra en 

arbejdsgruppe nedsat af Det Faglige Frellesudvalg for Folke. og Forskningsbiblioteker. 

Skrifter fra Statens Bibliotekstjeneste 8. - K0benhavn, 1994 

Nodslakt av heliga kor : ett utvecklingsprojekt vid biblioteken i Orebro Ian. Rapport 

fran Statens Kulturrad 1989:3. - Sundbyberg, 1989 

Wiedersheim-Paul , Finn & Eriksson, Lars Torsten, Att utreda och rapportera. -

Stockholm. 1982 

3. Artiklar: 

Hansson, Bjorn, '"Storlanet skall heta Goteborg : forre landshovdingen Karl Frithiofson 

tror pa lansering i Europa"'. Ur: Goteborgs-Posten 1997-02-02 

Sa fordelas uppgifterna i storlanet. Ur: Goteborgs-Posten 1997-02-26 

Torgny, Karin, "Kulturen nar ut till alla : natverk skall fungera som ett virtuellt 

bibliotek" . Ur: Goteborgs-Posten 1997-01-30 

4. Verksamhetsredovisningar och bokslut: 

"Verksamhetsplan for Umea depabibliotek 1996-1998" . (Stencil fran Umea 

depabibliotek). 

Uppgifter om samtliga tre lanecentralers arsredovisningar for kalenderaret 1995. 

(Rekvirerade fran Statens Kulturrad). 
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5. Ovriga kallor: 

"NILS : ett projekt for folkbiblioteken". (Stencil fran Malmo Ianecentral.) 

"Vi drunknar i information och torstar efter kunskap. Ett IT-projekt for folkbiblioteken i 

Skane". (Stencil fran Iansbiblioteket i Kristianstad Ian & Malmo stadsbibliotek.) 

"Lanecentralemas framtid. Anteckningar fran litet mote i Stockholm den 19 februari 

1996". (Stencil fran Stockholms lanecentral.) 

"Nagra synpunkter pa kulturutredningen betraffande bidragen till Ianecentraler och 

lansbibliotek". (Stencil fran Stockholms fjarrlaneavdelning.) 

"Tva miniundersokningar vid Ianecentralen i Stockholm --:- en jamforelse". (Stencil fran 

Stockholms Ianecentral.) 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran hela landet for att studera har. Hogskolan bestar 
av fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges 
inom omradena bibliotek och infonnation, textil, teknik, pe
dagogik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler ligger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningama har sitt ursprung annu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande de! 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju-harads
bygden och i andra delar av landet och utlandet. 
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Biblioteket 
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lnstitutionen 
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Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 16{) poang (motsvarar atta tenni
ner), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och 
infonnationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och infonnationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 
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