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Forord 

I bockernas fantastiska varld fhmer man foljande visdomsord om fjarrhi:n: 

"Han hade grip its av sitt livsintresse vid femton ars alder niir han under nag on sjukdom jick 
en bok med gam! a legender/. ../Dagen diitpa satt han vid sin dataterminal och sokte efter alit 
material som Terminus' universitetsbibliotek kunde ha om liknande legender! ../Terminus' 
universitetsbibliotek hade inga omfattande upplysningar i iimnet, men niir han blev iildre 
uppttickte han lyckan i interurbantan. " 

"Stiftelsen och tiden" av Isaac Asimov s.53 

Fjarrlan ger manniskor en nastan obegransad tillgang till alla varldens bocker. Vi hoppas att 
de manniskor som bar denna mojlighet forstar hur privilegierade dear. FjarrUm gor att vi idag 
allt mer narmar oss Jorge Luis Borges vision om Babels bibliotek: 

"ntir man kungjorde att Biblioteket omfattade alla bocker, var denforsta reaktionen en 
enastaende lyckoktinsla. Alia mtinniskor ktinde sig som iigare till en orord och hemlig skatt. 
Det fanns inget personligt problem eller allmiint problem, vars overtygande losning inte stod 
att finn a: i en av hexagonerna. Universum var riittfiirdigat, universum jick plOtsligt hoppets 
dimensioner. " 

"Biblioteket i Babel" av Jorge Luis Borges s. 43 

Det ar manga som bar hjalpt oss att mojliggora denna uppsats. Vi tackar dem alla, speciellt 
var handledare Goran Skogmar, alla bibliotek som svarat pa var enkat samt de vanliga sjalar 
som var villiga att lata sig intervjuas av oss. 

7ove 02\lkstrAo.t 8r evA Olofssoo 
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1 Inledning 

Fjarrlanesamarbetet har traditionellt setts som en av homstenama i det svenska sambiblioteket 
och ar an viktigare idag an nagonsin forr. Alia bibliotek har kant av det alit hardare 
ekonomiska klimatet med stora neddragningar i bland annat anslagen for litteraturinkop. 
Dessutom sker litteraturutgivningen i en allt snabbare takt samtidigt som anvandamas 
mojligheter att fa reda pa existensen av potentiellt intressanta dokument okas, bland annat 
genom fOrbattrade telekommunikationer och utvecklingen av onlinedatabaser med 
bibliografiska referenser. Detta gor att det ar omojligt aven for de storre biblioteken att ha allt 
som deras anvandare efterfragar och behover. Darfor ar fjarrlaneomradet ett av de mest beta 
och centrala omradena inom biblioteksvarlden just nu. Utbyggnaden av biblioteksnatverk, 
bade nationellt och intemationellt, vaxer dag for dag och diskussionema och projekten inom 
detta omrade ar manga. 

Fram till1987, da Library information system (LIBRIS) startade ett pilotprojekt som skulle 
utveckla datorbaserade fjarrlanerutiner, sa utfordes all fjarrlanehantering manuellt. Efter cirka 
ett ar togs LIBRIS datorbaserade fjarrlanerutin i reguljar drift. Bibliotekstjanst AB (BTJ) 
utvecklade i borjan av 1990-talet ett datorbaserat fjarrlanesystem i sitt lokala databassystem 
BTJ 2000. Dessa rutiner tillsammans med lokalisering av litteratur i bibliografiska 
onlinedatabaser har sparat mycket tid, framst for de inlanande biblioteken men aven for de 
utlanande biblioteken. Rutinema ar dock till sin kama vasensskilda da BTJ:s tjanster ar 
centralt styrda och kommersiella medan LIBRIS ar ett kooperativt system dar endast 
kostnadstackning efterstravas. 

I takt med minskade anslag har inkopet av tidskrifter pa bade folk- och forskningsbibliotek 
minskat drastiskt. En tidskriftsprenumeration ar ofta en tung utgiftspost. De allt snabbare 
framstegen inom olika discipliners forskning bar gjort att behovet av tidskriftsartiklar med den 
senaste informationen okat. Detta har fort med sig att olika dokumentleveranstjanster dykt 
upp pa biblioteksmarknaden som ett komplement till den vanliga fjarrlanetrafiken, t.ex. 
UnCover, OCLC och BLDSC. De fiesta av dessa arbetar endast med artiklelformedling . Att 
bestalla artiklar fran migon av dessa kommersiella dokumentleverantorer kostar men gar i 
gengald ofta snabbare an med den traditionella fjarrlanetrafiken, dock inte alltid. De har ofta 
ett start utbud av artiklar vilket gor det enkelt att soka och finna det man vill ha. 

Den okade fjarrlanetrafiken och den alit snabbare takten i samhallet har medfort krav pa 
snabbare bestallningar och leveranser av litteratur. Kraven pa effektivisering kommer fran 
flera intressenter, anvandare, bibliotekspersonal och administratorer. For att mota detta behov 
startades ett flertal projekt om elektroniska dokwnentleveranser och bestiillningar i borjan av 
1990-talet runt om i varlden. Manga byggde pa och anvande sig av Internet som verktyg. Ett 
nordiskt exempel pa ett projekt ar NORDINFO:s Ariel-projekt som startade hosten 1992. Det 
gick ut pa att biblioteken sande inscannade dokument via Internet. Det mottagande biblioteket 
skrev ut dokumentet pa en laserskrivare. Idag inriktar sig diskussionema pa det har omradet 
allt mer in sig pa leveranser direkt till slutanvandaren, alltsa inte via det bestallande 
biblioteket forst. 

Det svenska bibliotekssystemet ar uppdelat pa tva sektorer, folk- och forskningsbibliotek. 
Klyftan mellan de har tva sektorema har alltid varit ganska vid. De har fyllt helt olika 
funktioner och haft belt olika anvandarkategorier. F olkbiblioteken har haft ett 
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folkbildningsmal med sin verksamhet samt varnat for det svenska kulturarvet. De vander sig 
till allmanheten som har en hogst varierande bildningsniva. Forskningsbiblioteken a andra 
sidan skall forst och framst tillgodose sina forskare och studenter med vetenskaplig litteratur. 
Den traditionella klyftan hailer dock pa att minskas bland annat till foljd av hogskolereformen 
som genomfordes i slutet av 1970-talet. En av konsekvensema var att nya decentraliserade 
hogskolor tillkom. Tyvarr fungerar inte alltid dessa nya hogskolors bibliotek tillfredsstallande 
vilket bar medfort att studentema pa dessa orter vant sig till folkbiblioteken fOr sin 
litteraturforsorjning.l Aven den okande distansundervisningen har medfort samma 
konsekvenser. A v en undersokning av de fjarrlanebestallningar fran folkbibliotek till 
forskningsbibliotek som gatt via lanecentralema framgar det att 43,5% av dessa bestallningar 
avsag Ian till forsknings- eller hogskolestuderande och 10,7% avsag ovriga studerande. 

Klyftan mellan de tva bibliotekssektorema bar da och da varit uppe till diskussion. Redan 
1975 forordade Forskningsbiblioteksradet och Forskningsbiblioteksradets ADB-grupp ett 
samgaende mellan BUMS och LIBRIS. Skalet var vid detta tillfrule att folkbiblioteken hade 
en automatisk laneverksarnhet som saknades hos forskningsbiblioteken. Vansterpartiet 
kommunistema forordade en integrering av datasystemen da de ansag att det pa sikt var 
ineffektivt och mycket kostsamt med tva nationella datasystem.2 I IT-propositionen 1994/5 
forordar de styrande nagon form av nationell databas. Diskussioner bar forts mellan LIBRIS 
och BTJ vid flera tillfcillen, dock utan att de kommit overrens. Hindren ar inte av teknisk natur 
utan ligger i den stora skillnaden ide tva organisationemas uppbyggnad och inriktning. 
LIBRIS arbetar kooperativt och med icke-kommersiella mal medan BTJ arbetar centraliserat 
och vinstinriktat. Intemationellt sett finns flera exempel pa hur folk- och 
forskningsbibliotekssektorema slagits ihop, bland annat i Finland och Danmark. Har bar det 
fungerat bra och da uppstar fragan om varfor det inte skulle fungera i Sverige. 

Vi ville darfor forsoka ta reda pa vad olika aktorer paden svenska fjarrlanemarknaden tror om 
laget idag och i framtiden samt vad olika bibliotek kanner behov av dels i relation till en 
nationell databas och ett enhetligt fjarrh\nesystem dels i relation till de mojligheter till 
forbattringar som den tekniska utvecklingen medfor. 

1.1 Avgransning 

Uppsatsens tyngdpunkt ligger pa LIBRIS respektive BTJ. Skalen till att vi valt dessa tva 
organisationer ar flera. LIBRIS ar den enda aktor paden svenska fjarrlanernarknaden som har 
ett automatiserat nationellt fjarrlanesystem. BTJ bar endast fjarrlanerutiner for bibliotek som 
anvander sig av BTJ 2000, men de formedlar ocksa dokumentleveranstjanster fran OCLC och 
BLDSC. De bada aktorema har inte sarnma tekniska profil. BTJ tillhandahaller ett helt 
automatiserat bibliotekssystem dar fjarrlan ingar som en del, medan LIBRIS fjarrlan ar en 
sjalvstandig fjarrlanerutin kopplad till den svenska nationella bibliografiska databasen. Varje 
bibliotek maste aven ha ett annat automatiserat bibliotekssystem for att skota andra rutiner i 
biblioteket. 

lfria fjarrlan eller fasta foreskrifter?, 1992, s.4 f 
2Qlsson, L. , 1995, s.179 
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Det finns idag flera olika definitioner pa fjarrlan. I de allmiinna riktlinjema for fjarrlan fran 
1980 finns tva definitioner.3 Den ena avser Ian mellan tva bibliotek som inte tillhor sanuna 
bibliotekssystem, den andra Hin mellan tva bibliotek som tillhor samma bibliotekssystem men 
ar belagna i olika kommuner. Aven kopieleveranser inraknas i dessa definitioner av fjarrlan. 
Pa engelska heter fjarrlan interlibrary loan och denna term anses inte idag representera allt det 
som utfors pa detta omrade.4 Detar inte langre endast bibliotek som ingar i aktiviteterna utan 
aven ett antal olika informations- och materialleverantOrer. Lan ar inte ratt ord for en 
kopieleverans da den inte retumeras efter anvandning. Mycket av denna diskussion gar aven 
att applicera pa den svenska termen. 

1.2 Syfte 

V art overgripande syfte med uppsatsen ar att undersoka om det finns forutsattningar for att 
skapa ett nationellt fjarrlanesystem? Detta gor mot bakgrund av utblickar mot Norden och 
resten av varlden. For att gora detta har vi sHillt upp ett antal delsyften: 

1. For att forsta mer om fjarrlanesystem och fjarrlanesystemen i Sverige bar vi delat in vart 
forsta delsyfte i fOljande fyra undersyften: 

+Vad galler allmant for nationell fjarrlaneverksamhet; 
- vilka modeller finns det? 
- vilka for faktorer paverkar ett fjarrlans forlopp? 
- vilka betalningssatt finns idag? 

+Hur bar de svenska fjarrlanesystemen vaxt fram och bur ser de ut idag? 

+ Hur ser fjarrlanestrommama ut inom och mellan de tre olika bibliotekskategorierna, folk-, 
forsknings- och lansbibliotek? 

+Vilken roll bar de stora aktorema, LIBRIS, BTJ, Kulturradet , BIBSAM och Kultur- och 
Utbildningsdepartementet paden svenska fjarrlanemarknaden idag? 
Detta diskuteras i kapitel 3. pa basis av litteraturstudier. 

2. For att fa en bild over de tekniska mojligheterna maste vi ocksa undersoka vilka tekniska 
forutsattningar det finns for fjarrlan idag och om vi kan utlasa nagra utvecklingslinjer for 
framtiden. Detta diskuteras i kapite14 pa basis av litteraturstudier. 

3. Eftersom det idag finns tva dominerande aktOrer i Sverige vad galler fjarrhmesystem, 
LIBRIS och BTJ, anser vi att det ar viktigt att undersoka narmare bur aktoremas system, 
LIBRIS ocb BTJ 2000, fungerar och att se vilka utvecklingsplaner de har. Detta diskuteras i 

. kapitel 5 pa basis av litteraturstudier. 

4. For att fa eri kompletterande bild undersoker vi ocksa bur biblioteken inom de tre 
bibliotekskategorierna, folk-, forsknings-, och lansbibliotek, anvander dagens tekniska 
mojligheter vid fjarrlan, vad de anser om de tva stora svenska fjarrlanesystemen samt vad 
de anser om ett framtida nationellt fjarrlanesystem. Detta redovisas i kapitel 6 .1 pa basis av 
var enkatundersokning. 

3Fjarrlan. 1980, s. 1 
4 http://www .nlc-bnc.ca/ documents/libraries/resource-sharing/ill!. txt, 07/10/96, 12:03:3 3 
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5. Vi vill ocksa veta vad de olika aktorema, LIBRIS, BTJ, Kultumidet och BIBSAM, ser for 
hinder och forutsattningar for ett nationellt fjarrlanesystem och hur de ser pa fjarrlan i 
framtiden. Detta redovisas i kapitel 6.2 pa basis av intervjuer . 

4 
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2 Metod och material 

Har foljer en presentation av de metoder och det material vi anvant for att skriva var uppsats. 
Vi bar valt att kombinera tva olika metoder genom att bade skicka ut enkater och gora ett fatal 
intervjuer. Det kan ofta vara en fordel att kombinera flera olika insamlingsmetoder, nar man 
pa ett mangsidigt vill belysa eller analysera ett problem.s Med tanke pa uppsatsens syfte anser 
vi att de bar tva metodema kompletterar varandra. Malet ar att fa en sa heltackande bild som 
mojligt av situationen paden svenska fjarrlanemarknaden, darfor skickar vi ut enkater till 
lans-, folk- och forskningsbiblioteken. Metodvalet diskuteras, dess for- och nackdelar, samt 
aven det urval vi gjort av bade enkatmottagare samt intervjupersoner. 

2.1 Enkatmetod 

Enkaten syftar till att: 
1) att undersoka ocb kartHigga nuHiget bos fjarrlanerutinema i olika bibliotekssektorer, hur 

biblioteken anvander LIBRIS respektive BTJ. 
2) att se hur biblioteken upplever forandringar och utveckling i det svenska fjarrlanesystemet. 

Det basta sattet att gora detta var, enligt var mening, att skicka ut enkater till ett antal bibliotek 
inom de olika sektorema. Pa det har sattet tar vi information fran ett stort antal bibliotek i 
hela Sverige, nagot som inte skulle varit mojligt om vi anvant oss av t. ex en kvalitativ 
intervjumetod. Vi hade da fatt valja ut ett begransat geografiskt omrade, t. ex ett Ian. Det hade 
da varit svart att fa en bra spridning over de olika bibliotekssektorema och en tydlig bild av 
skillnader och likheter i asikter dem emellan hade varit svfuare att se. Kontentan ar att vi far 
forh{lllandevis lite information fran ett stort antal respondenter, medan om vi valt 
intervjuteknik skulle !att mycket information fran farre respondenter. 

F ordelar med att anvanda sig av enkatteknik:6 
+ Frageformular kan administreras till ett stort antal respondenter samtidigt, medan en 

intervju vanligen kraver att en respondent utfragas i taget. 
+ Frageformular kan skickas per post/fax/e-post vilket sparar tid i jamforelse med att aka 

runt och gora intervjuer. 
+ For ett givet belopp kan man med enkatteknik tacka ett storre geografiskt omrade och fa 

information fran fler individer an vid personliga intervjuer. 
+ Respondentema kan kanna storre tilltro till att de forblir anonyma vid enkatteknik, och de 

kan darfor kanna sig fria att uttrycka asikter som de annars kunde befara skulle bli ogillade 
eller som de pa annat satt kunde fa obehag av. 

+ Enkattekniken ger respondentema mojlighet att tanka over hur de skall svara, och kanske 
kontrollera olika dokument. 

+ Enkattekniken forhindrar uppkomsten av intervjuareffekter som t. ex att intervjuarens 
insHi.llning "smittar" av sig sa att respondenten antar den eller att intervjuarena installning 
gor att han misstolkar respondentens information. 

5Horte, S.A., 1984, s.2 
6ibid, s. 5 
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Det finns aven negativa sidor hos denna metod: 
+ Bortfallet blir betydligt stOrre vid enkatutskick an vid intervjuer. Detta beror pa att 

manniskor i storre utstrackning tycks vara villiga att samarbeta om allt de behover gora ar 
att prata med intervjuaren. 

+ Det ar svarare att uppskatta validiteten hos enkatsvaren da man endast far veta vad som 
sags, inte hur det sags. 

+ Flexibiliteten ar mindre an vid intervjuer. Vi kan ej upprepa eller omfonnulera fragor for 
att sakerstalla att respondenten f6rstatt dem, eller komplettera en fraga for att klargora ett 
oklart svar. 

+ Detar svart att forsakra sig om vern som besvarar fnigoma (vid postenkat). 

2.1.1 Enkatens utformning 

Utarbetandet av ett fragefonnular ar en avvagning mellan forskarens behov av information 
och hur mycket tid och engagemang han kan parakna fran respondentens sida. 7 Eftersom vi 
vet att biblioteken har valdigt mycket att gora och att de rar manga enkater sa gjorde vi en 
enkat som till stOrsta delen bygger pa slutna svarsaltemativ. Anledningen till att vi valde att 
utfonna enkaten sa var att vi ville gora den enklare och snabbare for bibliotekspersonalen att 
fylla i, for att fa sa manga som mojligt att svara. Forutom de slutna fragoma sa hade vii 
anslutning till tva av fragoma en foljdfraga med oppet svarsaltemativ. A.ven vid de fragor som 
har slutna svarsaltemativ fanns mojligheten att skriva in egna altemativ eller kommentarer. Vi 
gjorde detta for att biblioteken skulle kunna ange egna altemativ nar de inte hittade ett som 
passade dem. 

For att anpassa enkaten till respektive bibliotekssektor, lans- folk- och forskningsbibliotek, sa 
gjorde vi tre olika enkater, en till varje sektor. Huvuddelen av de tre enkatema var likadana, 
men vi lade till fragor och tog bort svarsalternativ (se bilaga nr 1, 2, 3 ). 

Utformningen av enkaten skedde i samrad med var handledare Goran Skogmar, som 
kommenterade vara utkast och godkande den slutgiltiga versionen. 

2.1.2 Urval av undersokningsenheter och enkatens utskick 

Vi har gjort ett riktat urval grundat pa ett antal forutsattningar. Forutsattningama var att vi 
ville at folkbibliotek med stor fjarrlaneverksarnhet, bade ut- och inlan, forskningsbibliotek 
med stort fjarrutlan samt alla lansbibliotek och lanecentraler. Skalen till att vi valde dessa 
premisser ar att folkbibliotek med stor fjarrlaneverksarnhet rimligtvis har mer asikter om 
dagens system och planerade forandringar an de bibliotek som har mindre 
fjarrlaneverksarnhet. Lansbiblioteken och lanecentralemas huvuduppgift ar att ansvara for 
kompletterande medieforsorjning till kommunbiblioteken vilket gor att de sysslar mycket med 
fjarrlan. Uinsbiblioteken och lanecentralema skall snart inforliva sitt hestand i den 
bibliografiska databasen LIBRIS, vilket gor att de star inf6r stora f6randringar och nya 
mojligheter inom detta omrade. Vi tror darfor art de har mycket synpunkter pa dagens system 
och de stundande forandringama. De forskningsbibliotek som redan idag har stort 

7Holme & Solvang, 1991, s. 178 
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fjarrutlaningsnetto anser vi vara de som berors mest av namnda fodindringar da de kan 
innebara annu fler fjarrutlan och stOrre arbetsborda. 

Urvalet av forskningsbibliotek gjordes med hjalp av fjarrlanestatistik som vi fann i LIBRIS~ 
rapport nr 17. Dade bibliotek som hade start fjarrutlaningsnetto och en fjarrlaneverksamhet 
av betydelse inte rackte till val de vi aven ut tva bibliotek med fjarrinlarungsnetto men med 
stor fjarrlaneverksarnhet. Urvalet av folkbibliotek var aven det tankt att baseras pa 
fjarrlanestatistik men det visade sig vara svart da det inte publiceras nag on nationell oversikt 
for folkbiblioteken inom detta omnide (se vidare avsnitt 3.2). Vi antog i stiillet att de stora 
folkbiblioteken var de som hade stOrst fjarrlanetrafik och gjorde ett urval av dessa baserat pa 
antal bokvolymer kombinerat med personalens antal. 

Enkaten skickades ut torsdagen den 25 april till 20 folkbibliotek, 20 forskningsbibliotek 
och alia lansbibliotek och lanecentraler. Totalt blev det 66 utskick. Biblioteken fick tva 
veckor pasig att svara, vilket gav en dead~ line fredagen den 10 maj. Da hade vi totalt fatt 
in 58 svar. Efter utskick av paminnelser fick vi in ytterligare tre svar och det gav en 
svarsfrekvens pa ca 92%. Sa har sag fordelningen ut uppdelat pa de olika sektorema: 

+ Folkbiblioteken 18/20 = 90% 
+ Lansbiblioteken 25/26 =96% 
+ Forskningsbiblioteken 18/20 =90% 

2.2 Intervjuer 

En del av syftet med uppsatsen var dels att undersoka utvecklingsplaner for fjarrlanerutiner 
i Sverige, kartlagga LIBRIS och BTJ:s roll nu och i framtiden samt deras utvecklingsplaner 
och undersoka om det finns forutsattningar for ett svenskt nationellt fjarrlanesystem. Ett 
bra satt att fa information och en mer djupgaende bild over dessa omraden var att gora ett 
antal intervjuer med nyckelpersoner pa berorda foretag och institutioner. Vidare gjorde vi 
tva intervjuer for att fa en inblick i den tekniska utvecklingen i Norden och Europa. 
Utvecklingen har sker sa snabbt och ar sa svar att overblicka sa vi insag att vi behovde 
hjalp att reda ut begreppen. 

2.2.1 Intervjuernas utforande 

Eftersom vi med vara intervjuer ville mien djupare f6rstaelse av vissa omraden och svarens 
jamf6rbarhet inte var av nagon storre vikt, valde vi att gora det som kallas "interview 
guide approach". 8 Denna teknik gar ut pa att en lista gors over amnes~ omraden som skall 
tackas i intervjun. Hur amnena skall introduceras och utforskas lamnas till intervjuaren att 
bestfunma vid intervjutillfallet. De data som kommer fram ar roriga. Den grad till vilken de 
intervjuade personerna tacker ett amne varierar och aven intervjuarens fragor och 
foljdfragor varierar. Aven irrelevant information kan framkomma da den intervjuade 
forhallandevis fritt kan bestamma hur de vill tiicka ett amnesomrade. 

8Stone, Sue, 1985, s.15 ff 
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Fordelarna med denna metod bl a att: 
+ Respondentema kan anvanda sitt naturliga sprak niir de svarar. 
+ Intervjuaren kan formulera fn1gor inom ett amnesomrade och stalla dem i den ordning 

som forefaller naturlig med tanke pa sammanhanget. 
+ Forskarens forestallning om amnesomradet kan andras under intervjuns gang och leda 

till att det utforskas pa ett nytt satt. 

Nackdelarna ar bl a: 
+ Den information som insamlas iir inte standardiserad eftersom fragorna sHills pa olika 

satt. Detta minskar svarens jamforbarhet. 
+ Respondenten kan diskutera vissa aspekter under en lang tid vilket minskar tiden for 

andra aspekter. Amnesomradena tacks olika val av olika respondenter. 

Pa inradan av var handledare Goran Skogmar, utvecklingschefpa LIBRIS, Romulo 
Ehnmark, prefekt pa Bibliotekshogskolan och Staffan Loaf, bitradande institutionschef, 
intervjuade vi foljande personer: 

Mari Bud, LIBRIS 
Per Hallberg, Catarina Brown, Eva SL Andersson, BTJ 
Jakob Harnesk och Agneta Lind, BIB SAM 
lngegerd Nilsson, KIBIC 
Barbro Thomas, Kulturradet 

Innan vi utforde intervjuema sande vi ut en intervjuguide till de vi skulle tala med, dar 
amnesomradena presenterades. Detta gjorde vi for att de skulle kunna fundera lite och 
eventuellt forbereda sig. Under sjalva intervjun anvande vi oss av en bandspelare for att 
inte missa nagonting. 

Vi vill ocksa papeka att en del av intervjumaterialet har anvants lopande i uppsatsen, inte 
bara i redovisningen av intervjuema. 

2.3 Kall- och litteraturstudier 

For vissa avsnitt i bakgrunden har vi studerat statistik som ror fjiirrlanetrafiken i Sverige 
och Norden. Statistiken har vi hamtat fran flera olika kallor, bl a SCB:s statistiska 
meddelanden, statistik hamtad fran LIBRIS fjiirrlanemodul samt olika utredningar. Att dra 
slutsatser fran statistik enbart, iir ofta vanskligt, men vi ser inte detta som ett problem da vi 
framst anvander statistiken for att ge en oversiktlig bild over fjiirrlanestromningama i 
Sverige och Norden och inte som underlag for slutsatser. 

For var bakgrund har vi studerat skilda sorters litteratur. Vi har last backer, utredningar och 
rapporter, men beroende pa att fjiirrlaneverksamheten genomgar manga forandringar just 
nu och iir intimt sarnmankopplat med en snabb teknisk utveckling iir huvuddelen av vart 
material artiklar och dokument pa WWW. Det iir harden nyaste informationen kan hamtas. 
Da det finns en oerhort stor mangd med material skrivet av personer som arbetar eller 
forskar inom fjiirrlane- och dokumentleveransomradet, har vi fatt hjalp med urvalet av bl a 
de personer vi intervjuat. En av fordelama med att anvanda artiklar och elektroniska 
dokument iir att de ger ett brett spektra av synvinklar och asikter pa ett omrade som 
debatteras intensivtjust nu. Nackdelarna ar att det ar latt att drunkna i material och asikter 
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utan att fa en klar bild av omradet. DarfOr kompletterade vi de omraden som var svarast att 
overblicka med intervjuer. 

2.3.1 Kallkritik 

Eftersom var undersokning till stor del bygger pa det tva aktorerna BTJ och LIBRIS, ar det 
viktigt att ha ett sa neutralt forhallandesatt som mojligt till dem. Detta ar ett forhallningssatt vi 
har forsokt efterleva i mojligaste man. En faktor som kan ha inverkat pa var objektivitet ar att 
var handledare, Goran Skogmar, ar knuten till LIBRJS. Goran Skogmar har hjalp oss med 
material till uppsatsen och detta material har vi forsokt halla oss kallkritiska till. Men papekas 
bor ocksa att vi aven har fatt hjalp med material fran personer pa BTJ och BIB SAM och 
Boras Hogskola. Det ar var forhoppning att vi lyckats med att halla oss neutrala till dessa 
olika kallor sa att ingen av dem paverkat vara slutsatser mer an nagon annan. Vi ar dock 
medvetna om att vore foreliggande uppsats en offentlig utredning skulle en handledare knuten 
till ett av undersokningsobjekten ej vara tillaten. Men eftersom detta ar en magisteruppsats 
och den inte kommer att ligga till grund for nagra beslut gar det bra. 

Vidare har vi till stor del anvant material vi hamtat fran Internet. Ett problem med denna 
sortens material ar att det ofta ar svart att bedoma dess tillforlitlighet. Men da vi mest har 
anvant oss av material fran valetablerade institutioner som LIBRJS, IFLA, ARL, anser vi ej 
att detta inneburit nagot storre problem. 
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3 Fjarrlan 

3.1 Modeller over nationell fjarrlaneverksamhet 

Fjarrlaneverksamheten inom ett land kan vara organiserad pa olika satt. Fyra basmodeller kan 
utskiljas:9 

A. Centraliserat system; har ett bibliotek som fungerar som centnun for landets 
fjarrlaneverksamhet. Detta bibliotek har ingen lokallaneverksamhet. Systemet ar baserat 
pa centraliserad styming och finansiering. 

B. Koncentrerat system; fjarrlaneverksamheten koncentreras till nagra fa bibliotek, vars 
sammanlagda samlingar omfattar stOrre del en av den efterfragade litteraturen. 

C. Planerad decentralisering; verksamheten baserar sig pa specialbibliotek, som bevakar 
sarskilda amnesomraden. De fiesta bestallningama kan da sandas direkt till dessa 
specialbibliotek. 

D. Oplanerad decentralisering; ar inget organiserat system. Bestallningar skickas oreglerat 
till de bibliotek som kan formodas effektuera den. Teoretiskt Ieder detta till att fjarrlanen 
fordelas mellan alla bibliotek, men i praktiken koncentreras oftast belastningen till ett 
mindre antal bibliotek, vars resurser blir mycket anstrangda. Denna modell i olika former 
ar nulaget ide flesta lander. 

Modellema B och C forutsatter ett stOrre eller mindre antal ansvarsbibliotek. Anvands modell 
A bortfaller lokaliseringsarbetet eftersom alla bestallningar skickas till samma mottagare. 
Statistik over landets fjarrlaneverksamhet ar latt art ta fram och det uppstar ingen konflikt 
mellan lokal service och fjarrlan. Daremot ar kostnaden for att bygga upp ett sadant centrum 
stora. 

Anvands nagon av de ovriga modellema slipper man initialkostnaderna, eftersom befintliga 
bibliotek anvands. Har maste dock bestallningama lokaliseras, och fjarrlan avvagas mot lokala 
anvandares behov. 

3.2 Faktorer som paverkar fjarrlanets fOrlopp 

Malsattningen for ett effektivt dokumentleverantOrssystem ar att uppm1 hog traffsakerhet med 
snabba dokumentleveranser till rimliga kostnader.lO Traffsakerheten vad galler bestallda 
dokument paverkas av: 

1) Korrekt lokalisering av dokumentet till en leverantOr. 
2) Dokumentets tillganglighet hos leverantoren, vilken i sin tur paverkas av storleken 

pa samlingama och hanteringsrutinema hos leverantOren. Exempelvis ar 
traffsakerheten hogre om det finns flera exemplar av ett dokument som ofta bestalls, 
eller om ofta efterfragade dokument endast skickas i form av kopior. 

9Nordisk fjarrlanehandbok, 1991, s.l6 
lOibid, s.l5 f 
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Hastigheten pa dokumentleveransen paverkas av bl.a.: 
1) Bestallningsrutiner - hur snabbt en bestallning effektueras. 
2) Metod for overforing av bestallningen - post, telefon, telex, telefax, datorbaserade 

metoder etc. 
3) Rutiner for bantering av bestiillningar och dokumentframtagning hos leverantOren. 
4) Metod fOr dokumentoverforing - post, telefax, satellit etc. 
5) A vstand mellan bestallare och leverantOr. 
6) Plats for leveransen- direkt till bestallaren (slutanvandaren), eller till en mellanhand 

(bibliotek). I det senare fallet paverkas den totala leveranstiden av pa vilket satt 
slutanvandaren far veta att dokumentet finns for avhamtning. 

Kostnader for dokumentbesHillnings- och leveranssystemet kan delas upp enligt foljande: 
1) Bestallningskostnader. Des sa inkluderar kostnader for dokumentlokalisering och 

overforing av bestallningar. 
2) Dokumentkostnader, exempelvis for kopior. 
3) DokumentOverforingskostnader. Dessa ar direkt relaterade till overforingsmetod. 
4) Eventuella informations- och hanteringskostnader hos en mellanhand i samband 

med avhamtning av dokument. 
Generellt sett ar manuella hanteringsrutiner tidsodande och darmed dyra. Datorbaserade 
rutiner har hoga initialkostnader, men ar billigare i langden dade spar tid for personalen. 

En god fjarrlaneservice uppnar en balans mellan de tre kriterierna traffsakerhet, hastighet och 
kostnader. Systemet bor aven vara palitligt och flexibelt da anvandarbehoven ofta varierar 
starkt. 

3.3 Fjarrlan - fOrvarv 

Ett fjarrlan gors i stallet for ett forvarv.ll Valjer ett bibliotek till exempel att inte forvarva en 
tidskrift maste det senare satsa pengar om den skall fjarrlanas fran ett annat bibliotek eller 
bestallas fran en dokumentleverantor. En omfordelning av ekonomiska resurser fran 
f6rvarvsavdelningen till fjarrlaneavdelningen maste da bli foljden. En annan mojlighet ar att 
rakna de bada avdelningarna som en ekonomisk enhet. Ju narmare kontakt dessa avdelningar 
har med varandra desto Hittare blir det att bedoma vilket som ar mest ekonomiskt i langden, 
forvarv eller fjarrlan. Detta ror framst nytt material, av det aldre materialet ar det mycket som 
inte gar att inforskaffa. 

II Nilsson, 1., 1995, s.4 7 
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3.4 Betalningssatt vid fjarrlim 

3.4.1 Ekonomiska hinder for fjarrhin 

Ett hinder for effektiv tillgang till information ar av ekonomisk art.l2 Nagra av problemen 
som finns ar: 

1. Liten till gang till hardvaluta. Biblioteken kan ej delta pa intemationell niva utan hard val uta. 
2. lngen budget for fjarrlaneaktiviteter. Fler och fler bibliotek borjar ta betalt for 

fjarrlanetjanster vilket gor det svart for bibliotek att delta i fjarrlan om de ej har tilldelats 
pengar speciellt for detta. 

3. Bankemas avgifter for bade levererande och mottagande bibliotek kan vara sa hog att det 
inte ar vart att ta ut avgift om betalningen gors med check i utlandsk val uta. 

4. Valuta kurser. Mycket pengar kan forloras nar betalning maste ske i utlandsk valuta, 
speciellt om valutakursen mellan landema i fraga ar dalig. 

5. Hoga administrativa kostnader. Mycket pappersarbete ar nodvandigt nar avgifter 
introduceras. 

6. Bibliotek som ej kan behalla mottagna pengar for fjarrlanetjanster. Nar pengar for 
biblioteksverksamheten kommer fran staten eller andra administrativa kallor fAr biblioteken 
ibland ej behalla pengama fran fjarrlanetjanster utan maste ge dem till huvudmannen. Detta 
leder till obenagenhet att erbjuda effektiv fjarrlaneservice eftersom det ej ar ekonomiskt 
lonande att gora det. 

De bibliotek som fortfarande erbjuder gratis fjarrH'meservice har som framsta argument att det 
kostar for mycket att ta betalt. Med bankavgifter och administrativa kostnader ar det ofta 
billigare att ej ta betalt. 

3.4.2 Betalningsmetoder 

+ Deposit accounts (konton) ar ofta tillgangliga hos stora leverantorer fOr anvandare som 
bestaller elektroniskt. 

+ International reply coupons (IRC) kostar mer att kopa an vardet vid inlOsen. Kan bara 
lOsas in vid postkontor for posttjanster eller kontanter. Nar bibliotek ej fAr behalla 
mottagna pengar for utforda tjanster till andra bibliotek iir IRC en bra betalningsmetod. 

+ Prepaid request forms anvands i huvudsak av de stora dokumentleverantorema. 
LeverantOrema f'ar betalt fore tjansten utfors, men anvandama maste utnyttja tjansten 
regelbundet for att det skalllOna sig att kopa en bunt blanketter. 

+ Invoices (fakturor) iir troligtvis det populiiraste sattet att ta betalt av ett annat bibliotek for 
fjarrlanetransaktioner men ar kostsamma for bade bestallande och levererande bibliotek i 
fraga om administrativ tid och bankavgifter. 

Sara Gould pastar att i dessa dagar av elektronisk dokumentleverans finns det inte langre 
nagot behov av ett portobetalningssystem. Det ar sant att manga dokument levereras 
elektroniskt och annu fler bestallningar skickas via ett eller annat elektroniskt system, men 
majoriteten av dokumentleveransema och betalningama sker fortfarande via vanliga posten. 

12Gould, S., 1996 s. 271 f, 
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Sakerheten for ekonomiska transaktioner pa Internet ar fortfarande ganska dalig. Den stora 
majoriteten av bibliotek far fortfarande regelbundet pappersfakturor pa smasummor. Darfor 
foresprakar hon betalning med hjalp av vouchers. 

+The IFLA voucher scheme: Vad de fiesta av de ovanstaende betalningsmetoderna har 
gemensamt ar nagon form av ekonomisk transaktion som gor dem dyra, tidsodande och 
utom riickhall for en del biblioteksgrupper. Darfor skapade IFLA sitt voucher scheme. Det 
ar en betalningsmetod utvecklad for att hjalpa bibliotek betala de avgifter som ibland tas ut 
av levererande bibliotek for internationella oversiindningar. Forsoksverksamhet med IFLAs 
vouchers pagar sedanjanuari 1995. 

IFLA:s vouchers kan kopas for atta US dollar styck. Biblioteken kan kopa sa manga de 
behover och vill ha. Sedan anviinds de som sedlar for att betala avgifter for 
:fjiirrlanetransaktioner. Nar vouchem har mottagits av levererande bibliotek kan de 
ateranviinda den vid senare tillHille da de skall kopa tjiinster av ett annat bibliotek. 
Vouchers kan cirkulera pel detta satt, de har inget utgAngsdatum. 

+Reciprocal agreements: definieras som ett arrangemang for att underlatta utbytet av 
biblioteksmateriat.I3 I praktiken ar definitionen en informell overenskommelse mellan tva 
:fjiirrlaneansvariga for att undvika fjiirrlaneavgifter. Reciprocal agreements etableras for att 
undvika laneavgifter, att kontrollera summan som lantagaren betala for lanen och for att 
minimera eller eliminera problemen associerade med fakturor och betalning. 

Reciprocal agreements mellan tva bibliotek iir ofta resultatet av att de tva har lanat och tagit 
betalt av varandra under ett antal ar. De :fjiirrlaneansvariga pa varje institution kiinner 
troligtvis varandra och fjarrlanevolymerna ar ganskajiimna dem emellan. Manga av dessa 
avtal iir inform ella det forekommer inte alltid form ella kontrakt. A vtalen innefattar ofta 
kopiebestallningar. Typiska avtal inkluderar uppgifter om att man skall avsta fran att taut 
laneavgifter for artikelkopior som ej overskrider ett overenskommet antal sidor. 

3.5 FjarrH1nesystemen i Sverige 

3.5.1 Historik 

Forr i tiden var fjiirrlan ett undantagsarrangemang som skottes inofficiellt mellan tva 
bibliotek.l4 Pa medeltiden siindes till exempel ofta kurirer till det levererande biblioteket for 
att kopiera originalet. Detta tillvagagangssatt overgavs efterhand och utvecklingen gick i 
riktningen att biblioteken allt mer borjade anviinda sig av samkataloger som grund for 
samarbetet. 1887 borjade den svenska Accessionskatalogen (AK) utkomma. AK fortecknar de 
offentliga vetenskapliga bibliotekens forviirv av utliindsk litteratur. I fdrordet skrev Elof 
Tegner, sedermera universitetsbibliotekarie i Lund: "Och hvad som i ett av dessa bibliotek lir 
tillg!ingligt, bor i regeln, om sa erfordras, Iatt kunna blifva det i de ovriga. Med vAra dagars latta 
kommunikationer mota hlirvid inga namnvarda svarigheter, och dessa boksamlingars vardare aro beredda att 

13Jackson Mary, Library to library- interlibrary loan, 1994, s. 67 ff 
14Nordisk fjiirrlanehandbok, s.l4 
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genom samverkan i detta syfte gora dem ytterligare tillglingliga11
• I 5 I den bakom initiativet var att en 

samkatalog inte bara skulle utveckla fji::irrlaneverksamheten utan ocksa gora det mojligt for 
biblioteken att, helt informellt, anHigga ett samarbetsperspektiv vad gallde inkop av utlandska 
dokument. 

Lanepolitiken blev alit mer liberal och rutinema forenklades.l6 Tidigare hade det behovts 
hogtidliga skrivelser bibliotekschefer emellan, nu borjade biblioteken i stallet se fji::irrlan som 
rutinmassiga inslag i verksamheten. Fji::irrlaneverksamheten var en mojlighet att forverkliga 
tanken att alla manniskor bor ha tillgang till hela varldens bokforrad. 

Begreppet "sambiblioteket", sam anvands an idag, myntades 1953 av den davarande 
overbibliotekarien vid Tekniska hogskolans bibliotek, Carl Bjorkbom, i en tidskriftsartikeL17 
Har skrev han: "Genom den interurbana laneverksamheten har skapats ett slags bibliotek i hOgre potens, som 
jag skulle vilja kalla sambiblioteket, omfattande samtliga bibliotek inom en viss rayon, en stad, en landsdel, ett 
helt land, i sista hand hela viirlden- viirldsbiblioteket". 1965, nar amnet att hantera vetenskaplig 
information togs upp i "the public spending bill", sa stod det dar att "alia forskningsbibliotek, 
oavsett deras organisatoriska status, bor ses som delar i ett bibliotekssystem, 
sambiblioteket , och inte som separata enheter" .18 Detta uttalande gick till viss del stick i stav mot 
Carl Bjorkboms visioner, da det utestangde flera bibliotekssektioner, t.ex. folkbiblioteken. 
Fortfarande idag ses sambiblioteket med viss skepsis av t.ex .. lansbibliotekarier, dade 
upplever att det inte finns for dem. Men ett idag utokat regionalt samarbete over 
biblioteksgranser pa flera hall i Sverige kanske andrar forhrulandena. 

Foreteelsen "Ian mellan bibliotek" fick inte ett namn forran lanetrafiken okat rejalt.19 
Uttrycket "interurbanlan" borj a de anvandas omkring 19 50. Det ersattes senare med "fj i::irrlan", 
sam upptradde i officiella sammanhang for forsta gangen i "Ordningsregler for Helsingfors 
universitetsbiblioteks Hisesalar" ar 1960. Idag tycks det aterigen vara dags att byta term. 
Manga organisationer och grupper som sysslar med fjarrlanefragor har bytt namn. Ett exempel 
ar IFLA:s sektion for Dokumentleverans som forr hette sektionen for fjarrlan.20 

Forskningsbiblioteksradet inrattade 1975 en ny arbetsgrupp for fjarrlanefragor som sedan 
utarbetade ett forslag till nya riktlinjer for fjarrlan.21 Det gamla harstammade fran slutet av 
1960-talet. Forslaget testades och overlamnades sedan till Sveriges allmanna 
biblioteksforening (SAB). SAB faststiillde des sa nya riktlinjer hosten 1979 och de galler an 
idag. Riktlinjema galler for folk-, skol-, foretags-, och forskningsbibliotek. Med den 
utveckling, till stor del teknisk, som skett i omraden som inverkar pa fjarrlan ar nuvarande 
riktlinjer gammalmodiga och idag manga ganger opraktiska att efterleva. 

I5fria fjarrlan eller fasta foreskrifter?, s.l 
16Nordisk fjarrlanehandbok, s.14 
I 7Bjorkbom, C., 1953, s.320 
18Nilsson, K., 1994, s.3 
19Nordisk fjiirrlanehandbok, s.l4 
20 Agneta Lind, 96 05 22 
21 Fjarrlan (forord) 
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3.5.1.1 Folkbiblioteken 

Folkbibliotekens fjarrlfmesamarbete formaliserades genom den uppbyggnad av 
centralbibliotek/ Hinsbibliotek som startades i borjan av 1930-talet och avslutades vid mitten 
av 1950~talet.22 Centralbibliotekens huvuduppgift var att supplera de lokala 
kommunbiblioteken genom direkt och kostnadsfri utlaning av bocker som behovdes i 
studiesyfte. Pa 1930-talet fanns det manga fler kommuner an idag, bortat 4000. Som en 
overbyggnad tilllansbibliotekens lfmeformedling inrattades under 1960-talet lfmecentraler i 
Malmo, Umea och Stockholm. Fjarrlanebestallningarna skulle skickas i en kedja som hade sin 
grund i denna uppbyggnad samt en regionindelning. Ett lokalt bibliotek skulle forst vanda sig 
till sitt huvudbibliotek, sedan lansbiblioteket som i sin tur kunde vanda sig tilllfmecentralen i 
regionen. Forst om boken ej fanns har kunde personalen pa lfmecentralen vanda sig till ett 
forskningsbibliotek. 

Fjarrlanekedjan utsattes tidigt for pAfrestningar, framst beroende pa kraven pa invandramas 
laneforsorjning, servicen till vuxenundervisningen och den decentraliserade akademiska 
undervisningen.23 I avsikt att avlasta sa val lanecentraler som lansbibliotek utarbetades 1968 
en inkopsplan, ABC-planen, av skoloverstyrelsen och lansbiblioteken. Den innebar att varje 
bibliotek inom planen under en forsoksperiod specialiserade sig pa vissa amnesomraden och 
atog sig att formedla detta specialbestand over hela landet. Deltagande bibliotek var 
lansbiblioteken samt biblioteken i Helsingborg, Lund, Norrkoping, Solna, Stockholm, 
Sundsvall och Sodertalje. Forsoksverksamheten startade 1969 och pagick i tre ar, men lades 
sedan ner da tillrackliga statsbidrag inte gick att :ta fram for att deltagande bibliotek skulle ha 
rad med verksamheten. 

3.5.1.2 Forskningsbiblioteken 

1979 genomf6rdes en statlig undersokning vars mal var att Higga grunden for ett natverk av 
nationella ansvarsbibliotek.24 Eftersom utvecklingen pa forskningsbibliotekssidan gick mot 
uppsplittring av systemet till foljd av hogskoledecentraliseringen, ansag utredningen att ett 
litet antal bibliotek, vart och ett centralt inom respektive arnnesomraden, skulle behalla och 
utveckla sina extema tjanster. Utvecklingen var Iangsam, men kom igang nar BIB SAM tog 
over ansvarsbibliotekssystemet 1988. Det skall finnas ett bibliotek som har ansvaret for varje 
arnnesomrade. Idag finns det sex ansvarsbibliotek. 

3.5.2 Fjarrhinesystemen idag 

Fjarrlanesystemet i Sverige ar organiserat som ett decentraliserat hierarkiskt system. Detar till 
stor del tydligt uppdelat mellan de tva bibliotekssektorema, folkbibliotek och 
forskningsbibliotek. For eventuella behov finns det dock bryggor emellan sektorema. 
Bibliotekens deltagande i fjarrlanesamarbetet ar frivilligt i den mening att det inte ar 
lagstadgat. 

22fria fjarrlfm eller fasta foreskrifter?, s.lf 
230ttervik, G. & Mohlenbrock, S. , 1973, s.l12 
24Nilsson, K., s.5 

15 



. 
!! 

3.5.2.1 Folkbibliotekens fjarrHinesystem 

Folkbibliotekssystemet iir uppdelat i en hierarkisk och funktionsmassig konstruktion. De idag 
288 kommunbiblioteken ar basen, sen foljer overbyggnaden av de 24lansbiblioteken.25 Hogst 
upp pa pyramiden finns de tre lanecentralerna plus depabiblioteket och 
invandrarlanecentralen. Kommunbiblioteken finansieras av respektive kommun medan 
lansbibliotekens verksamhet till 30% bekostas av staten och till 70% av landstingen. 
Lanecentralema bekostas helt och ballet av staten. For bade lansbibliotek och lanecentraler 
giiller att som ett allmant villkor for deras statsbidrag att de skallliimna fjarrlaneservice till de 
kommunala biblioteken inom sina respektive verksamhetsomraden. 

Nar en bok skall fjarrinlanas skall, enligt giillande riktlinjer, ett folkbibliotek forst undersoka 
om det onskade dokumentet kan erhallas fran ett annat folkbibliotek innan de vander sig till 
forsknings- forvaltnings- eller foretagsbibliotek.26 Folkbiblioteken skall, dade inte kan 
lokalisera det eftersokta dokurnentet, skicka sin laneansokan tilllansbiblioteket. Undantag 
galler dock for folkbibliotek som betjanar en hogskola utan eget bibliotek. De kan skicka 
bestallningar for studenter och larare pa hogskolan direkt till ett forskningsbibliotek. De maste 
dock folja den regionala indelningen. Om liinsbiblioteket inte kan lokalisera dokumentet bland 
folk- och lansbibliotekens samlingar, skalllaneansokan ga vidare tilllanecentralema. 
Lanecentralerna har tre uppgifter.27 De skall: 

+ lana ut litteratur och jamforligt material, som inte kan erha.Ilas fran lansbiblioteken, 
till biblioteken inorn sin region. 

+ lokalisera litteratur, sorn inte ingar i lanecentralens hestand, till andra bibliotek inom 
och utom landet. 

+ bista bibliotek inom sin region med bibliografiska undersokningar och kvalificerat 
referensarbete. 

Sverige ar i folkbibliotekshanseende indelat i tre lanecentralregioner: Malmo stadsbibliotek ar 
lanecentral for den sodra regionen, Stockholm stadsbibliotek ar lanecentral for den mellersta 
regionen och Umea stadsbibliotek ar lanecentral fOr den norra regionen. 

Vid hiinvandelse till forskningsbibliotek ar samtliga bibliotek indelade i hogskoleregioner 
baserade pa Sveriges fern universitet, Stockholrns universitetsbibliotek och kungliga 
biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek, Goteborgs universitetsbibliotek, Umea 
universitetsbibliotek och Linkopings universitetsbibliotek. Biblioteken bor i fdrsta hand vanda 
sig till sitt narrnsta universitet. 

25Thomas, B., 96 05 20 
26fjarrlan, s.l 0 
27ibid, s.34 
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3.5.2.2 Forskningsbibliotekens fjarrUmesystem 

Enligt de instruktioner som galler for forskningsbiblioteken ar det deras uppgift att genom 
tillhandahallande av erforderlig litteratur betjana och beframja vetenskaplig forskning, 
undervisning och hogre studier.28 Arbetet vid den egna laroanstalten bor sattas i framsta 
rummet. Tack vare decentraliseringen av hogskolan i slutet pa 1970-talet och den alit mer 
utbredda distansutbildningen samt den okade informationsmangden ar fjarrlan mellan 
forskningsbibliotek en nodvandighet. 

Forskningsbiblioteken har organiserat ett ansvarsbibliotekssystem under ledning av BIB SAM. 
Nar BIBSAM tog over systemet 1988 sa andrade de till viss del om med ett antal 
grundlaggande regler i botten.29 Dessa ar: 

+Systemets grundlaggande malar att torbattra och skapa en mer effektiv 
informationsforsorjning till forskning och utveckling samt hogre utbildning. 

+De arliga bidragen som BIB SAM delar ut skall anvandas till att behalla och starka 
mottagande biblioteks extema 1janster. 

+ Amnesornradena skall definieras pa sa satt att man tjanar avsevart bade i kvalite och 
effektivitet. 

+For varje ornrade skall det finnas ett ansvarsbibliotek som ensamt ansvarar till 
BIB SAM for hur de anvander sig ev bidragen. 

+ Ansvarsbiblioteken skall ta overgripande ansvar fOr samlingar, referenstjanster, 
utvecklingsaktiviter och utbildning av personal och anvandare inom deras ornrade. 

+ Bidragens fordelning beror pa hur stort det totala statliga bidraget till 
ansvarsbibliotekssystemet ar. 

Idag finns det sex ansvarsbibliotek. Deras ansvarsornraden ar: 

+Tekniska hogskolans bibliotek ansvarar for teknik med grundvetenskaper. 
+ Karolinska institutets bibliotek och informationscentral ansvarar for medicin, 

odontologi, omvardnadsforskning och arbetsmiljo. Har ar Arbetsmiljoinstitutets 
bibliotek ett associerat ansvarsbibliotek inom medicin med sarskilt ansvar for 
arbetsmiljo. 

+ Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek ansvarar for lantbruk, skogsbruk, 
veterinarmedicin och naturvard. Har ar Statens naturvardsverks bibliotek associerat 
ansvarsbibliotek med sarskilt ansvar for naturvard. 

+ Handelshogskolans bibliotek ansvarar for ekonomi. 
+ Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek ansvarar for psykologi och pedagogik. 
+ Uppsala universitetsbibliotek ansvarar for de humanistiska amnena. 

For budgetaret 1992/93 delade BIB SAM ut nastan 5 miljoner kronor till detta system. 
Biblioteken har hittills anvant pengama mycket olika. Klart ar dock att det mesta inte gar till 
en uppbyggnad av samlingama. Med undantag av KIBIC har berorda bibliotek spenderat det 
mesta av bidragen pa marknadsforing, utveckling an informationstjanstema, specialiserad 

28ibid, s.l5 
29Nilsson, K., 1994, s.5 
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utbildning av personal mm. Tillganglighet tycks idag vara mera viktigt an att bygga ut 
samlingarna. I forskningspropositionen star det att regeringen ser positivt pa 
ansvarsbibliotekssystemet och anser att det skall byggas ut sa att det blir heWickande. 

Till skillnad fran folkbiblioteken har inte forskningsbiblioteken ett depabibliotek. KB har en 
regional depa i Balsta, dar sallan anvant material fran bibliotek i Storstockholm forvaras. Den 
har 120 000 hyllmeter, 5 anstallda och en blygsam service. BIBSAM gjorde 1991 en 
preliminar studie for att uppskatta behovet av ett depabibliotek. Ungefar ca 20 
forskningsbibliotek var beredda att tillhandahalla ca 3 5 000 hyllmeter med borjan fran 1997. 
Det har ar inte tillrackligt for att motivera etableringen av ett nytt, separat depabibliotek. 
Darfor gors idag undersokningar om mojlighetema med att andra och utOka aktivitetema i 
Balsta. 

3.5.2.3 Existerande altemativa samarbetssatt 

Den okade utbildningsnivan och decentraliseringen av den hogre utbildningen har skapat 
andra forutsattningar for och behov av samverkan mellan olika typer av bibliotek.30 Genom 
att en alit stOrre del av befolkningen tar del av hogre utbildning har gransema mellan olika 
typer av bibliotek blivit mindre tydliga. For folkbiblioteken utgor idag studenter en stor och 
resurskravande anvandargrupp. Datoriseringen har ocksa gjort folkbibliotekens hestand mer 
synligt. Detta Ieder till okade krav pa lanesamarbete, men ocksa pa krav pa avgransningar och 
en tydlig ansvarsfordelning. Det ankommer pa hogskolan att svara for de hogskolestuderandes 
behov av tjanster, men pa manga hall gor den inte det. Tidigare forsokte man lOsa fragan 
genom lokala och regionala avtal men det gick inte. Losningen ar snarare att satsa pa en 
infrastruktur dar det allmanna biblioteksvasendet ses som en gemensam samhallelig resurs, 
utan att respektive biblioteks sarart suddas ut. 

Ett altemativ ar att utvidga det regionala samarbetet. Idag sammanfaller i stort sett 
hogskoleorganisationen med lansbiblioteksorganisationen och om det ar sa ar det naturligtvis 
rationellt att dessa olika biblioteksorganisationer samarbetar.31 Genom att riva vaggarna 
mellan olika bibliotekstyper skulle sjalvforsorjningsgraden oka i en region. Fjarrlanekedjan 
skulle da till exempel ga fran filialbibliotek till huvudbibliotek tilllansbibliotek och darifran 
till hogskolebiblioteket. Samarbete mellan den lokala hogskolan och lansw eller folkbibliotek 
finns redan bl.a. i Orebro, Kalmar, Skane, Goteborg och Vastsverige.32 Detar utbyggt i olika 
grad. Att reglera samarbetet biblioteken emellan torde vara positivt da folkbiblioteken fulda 
far tillhandahalla tjanster till hogskolestudenter bade i storstadsregionema och ute i landet. 
Viktigt ar da att de olika biblioteken samarbetar aktivt for att oka den regionala 
sjalvf6rsorjningen pa litteratur. Ett problem ar den ojamna standarden. Det finns 
hogskolebibliotek saval som kommunbibliotek som ar valdsamt forsummade. Denna obalans 
gor det hela mer komplicerat. Regeringen uppmuntrar dock till utokat samarbete av detta slag 
i forskningspropositionen. 

30Ett bildat folk, 1995, s.75 
31Thomas, B., 96 05 20 
32Harnesk, J. & A. Lind, 96 05 22 
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Barbro Thomas for fram att de mfumiskor som studerar eller av nagot annat skal efterfragar 
litteratur inte bryr sig om de tar sitt dokument av ett hogskole-, landstings- eller 
kommunbibliotek. Dear endast intresserade av god service, inte vern som ar huvudman for 
biblioteken. "Det harmed olika huvudm1in 1ir vflrt, branschens problem. Och det talar ju for att man mflste 
samverka, riva v1iggama mellan institutionema och .inte prata om mina kunder och d.ina kunder och mina 
lantagare osv". 

Ett regiontankande gillas dock inte av alla bibliotek, framst inte de stora specialbiblioteken 
som KIBIC ocb KTHB. 

3.5.3 Fria fjarrlan eller fasta fjarrlanekedjor 

De nu gallande riktlinjema fOr fjarrlan mellan svenska bibliotek utgavs 1980. Riktlinjema for 
fjarrlan ar alltsa 16 ar gamla och under dessa 16 ar bar mycket bant inom biblioteksomradet. 
En av de stOrre fortlOpande fOrandringama har varit och ar den okande datoriseringen. 
Bestandsdatabaser och bibliografiska databaser som BURK och LIBRIS har vaxt fram och i 
hog grad forbattrat lokaliseringen av litteratur. Forbattrad lokalisering Ieder ocksa till en okad 
frestelse att gora avsteg fran det hierarkiska regelverket, som allt oftare upplevs som ett 
hinder. A v en undersokning Kulturnidet gjorde framgick att BUMS-biblioteken i betydligt 
stOrre omfattning an icke-BUMS-bibliotek tick forfragningar fran hela landet.33 Denna 
fjarrUmetrafik kallas ofta "fria fjarrlan". 

Fordelen med detta satt att hantera fjarrlan ar att det ar effektivare bade ur tidssynpunkt och ur 
kostnadssynpunkt. Risken a andra sidan ar att bibliotek med bra bokanslag och en kvalificerad 
inkopspolitik utsatts for utarmning genom att de via de fria fjarrlanen f'ar tacka brister i andra 
biblioteksbestand. An sa lange finns det ej nagon bibliotekslag som utjfu'nnar 
standardskillnader mellan olika kommuners biblioteksverksamhet, och ingen vet om lagen, 
nar den val kommer, har denna effekt. 

3.5.4 Bibliotekslagen 

I kulturpropositionen diskuteras folkbibliotekens roll och deras utveckling pa senare ar.34 Har 
namns bland annat att bokanslagen minskat under flera ar och att de fria boklanen ifragasatts 
samt att hogre avgifter tas ut pa bibliotekens tjanster. I propositionen argumenterar man mot 
att infora avgifter pa boklan. A vgifter for fjarrlan anser man bar vara en utagerad fraga da den 
losts med hjalp av statlig subventionering. Utredningen utgar fran att denna ordning 
permanentas. 

Forandringarna pa biblioteksomradet ar av tva slag: dels relativa som innebar en viss 
minskning av verksamhetens omfattning, dels absoluta i den meningen att vissa principer som 
anses utgora vasentliga inslag i den hittills gallande politiken ifragasatts. Denna utveckling, 
anser utredningen, pekar pa behovet av ett mer grundlaggande skydd for och kodifiering av 
barande principer och praxis inom folkbiblioteksomradet. Detta skydd bor ges i form av en 
bibliotekslag for att pa det sattet galla i alla Sveriges kommuner. Genom en sadan lagstiftning 

33fria fjarrlan eller fasta foreskrifter, s.6 
34http://sunsite.kth.se/DDS/dds_info/kulpolitik/kapitel27, 96 OS 15, kl13.00 
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kan staten med kraft betona betydelsen av medborgarnas ratt till tryckt information och 
kunskap samt av insatser for att starka intresset for lasning, Iitteratur och bildning i samhallet. 

Men da kommunen har sjalvstyre vill man undvika statlig detaljreglering vad galler 
folkbiblioteksverksamhetens bredd och djup. Lagen som foreslas kommer da inte att bli 
heltackande. Man skriver: "Det/ .. ./ska/ .. ./inte uppfattas som att bibliotekens verksamhet endast ska handla 

om det som anges i lagen." Om den kommer att Ieda till nagon utjamning av standarden 
biblioteken emellan ar dock fragan. 

3.5.5 IT- och forskningspropositionerna 

I bada propositionema tas samma saker upp, men ej lika ingaende.35 Den tidsmassigt senare 
av de bada propositionema, forskningspropositionen, behandlar sakfragoma mer ingaende. 

Propositionema sager att LIBRIS, for att fullt ut utnyttja de mojligheter informationstekniken 
medger, bor utvecklas till en nationell och allman informationsresurs. KB skall darfor fa i 
uppdrag att utveckla ett IT-baserat nationellt bibliotekssystem som utgar fran LIBRIS. 
Systemet skall kunna anvandas gratis och skall darfor drivas med hjalp av statliga anslag till 
KB. Da regeringen ser bela bibliotekssystemet som en enhetlig och samverkande resurs skall 
aven folkbiblioteken kunna tillgodogora sig systemets innehall. SUNET skall darfor utvecklas 
till att omfatta landets folkbibliotek (huvudbibliotek). I IT-propositionen namns ocksa ett 
sarskilt utvecklingsst6d till folkbiblioteken for att ge tillgang till natverk, databaser och 
utokad service vad det galler informationssokning i dem for besokarnas raknad. 

3.5.6 Fjarrlan och avgifter 

3.5.6.1 Bakgrund 

En av de forsta handelser som bidrog till att avgiftsdebatten pa fjarrlaneomradet startade var 
den sk hogskolereformen fran 1977.36 Da andrades finansieringssystemet for 
hogskolebiblioteken. I stallet for att Ia. sina pengar direkt fn1n utbildningsdepartementet fick 
nu biblioteken pengarna fran sin lokala huvudman, dvs sitt universitet eller sin hogskola. 
Universiteten och hogskoloma fick pengar fran staten att sjalva fordela over sina 
verksamheter. Naturligtvis ar de Iokala huvudmannen huvudsakligen intresserade av att 
biblioteket servar den egna hogskolans forskare och studenter. 

Vidare arden extemt finansierade verksamheten inom hogskolan sarskilt reglerad i UHA-FS 
1982:113 (andrad 1983 och 1985), jamte dess tillampningsforeskrifter.37 Har star att som 
grundlaggande regel for verksamhet som belt eller delvis finansieras med extema medel galler 
att hogskolan skall taut full kostnadstackning av sina extema kunder. Eftersom hogskoloma i 
varierande utstrackning anvande sig av ovanstaende princip frarnfordes kritik om att den 
extemfinansierade verksamheten darmed urholkade fakultetsanslagen och da inkrakt:ade pa 

3 5p orskningspropositionen 1996/97:5 
IT -propositionen 1995/96: 125 

36Harnesk, J., 96 05 22 
37 Avgiftsfrihet, 1990, s.l4 
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hogskolans centrala verksamhet. Fjarrlan var en sAdan extern verksamhet dar vissa biblioteks 
huvudman ville att biblioteket skulle taut full kostnadstackning. 

I borjan av 1990-talet genomgick det svenska hogskolevasendet annu en stor forandring. 
Grundema for denna finns beskrivna i hogskoleutredningens slutbetiinkande Frihet, ansvar, 
kompetens, vilket lades fram under varen 1992.38 Har bestamdes att universitet och hogskolor 
skall tilldelas medel framst efter prestation. A vsikten ar att ge hogskoloma motiv till att hoja 
kvaliteten och effektiviteten i utbildningen. Hogskoloma konkurrerar idag saledes om 
studenterna, och da anvands hogskolans samlade resurser som medel. Har ingar aven 
biblioteket och dess tillgangar och resurser. Att da lagga mycket tid och pengar pa fjarrlan, 
som betjanar andra universitet eller hogskolor med vilka man konkurrerar, ansags fran 
hogskoleledningars hall oforsvarbart. Flera bibliotek blev hart pressade pa detta omn1de. 

En annan bidragande faktor var fjarrlaneverksamhetens kraftiga expansion sen borjan av 
1980-talet.1982 var fjarrlanens del av den totala utlaningsvolymen 17% och pa sex ar steg den 
ti1123% 1988.39 Under samma period okade antalet fjarrlan med 42 %. Under denna period 
okade antalet fj arrlanekopior mest, med 80%, medan orginaldokumenten endast okade med 
15%.40 En forstarkande faktor var ocksa det successiva borttagandet av statliga myndigheters 
tj anstebrevsratt som helt forsvann fr o m ba 1990/91.41 En viktig orsak var ocksa den svara 
obalansen som rader mellan bibliotek med utlaningsoverskott och bibliotek med 
utlaningsunderskott. 42 Det finns ett fatal stora bibliotek som svarar for en stor del av 
utlaningen, och sa finns det valdigt manga mindre bibliotek som svarar for inlaningen. 
Decentraliseringen av hogskoleutbildningen har gjort att det idag finns manga unga bibliotek 
som inte hunnit bygga upp sina samlingar och foljaktligen i stallet maste fjarrlana material. 

3.5.6.2 Avgifter 

Fjarrlanen har av tradition varit avgiftsbefriade mellan svenska bibliotek, men 1983 borjade 
biblioteken, i enlighet med da existerande DFI:s riktlinjer, att taut avgifter for fjarrlanekopior 
utanfor den sk frikretsen.43 Frikretsen bestod av cal5-20 bibliotek som sinsemellan inte 
debiterade varandra da intaktema bl a skulle forsvinna i fakturering och administration. Nar 
fOrst Chalmers bibliotek och sedan Stockholms universitetsbibliotek brot sig ur frikretsen 
borjade detta system skaka i sina grundvalar. Dessa tva bibliotek var sa stora att 
frikretssystemet inte fungerade utan dem. BIBSAM gjorde en utredning, Avgiftsfrihet, dar 
forslag till nya riktlinjer lamnades. Har avgransades ett antal mer eller mindre traditionella 
bibliotekstjanster under benamningen bastjanster.44 Dessa skulle vara avgiftsfria. Resterande 
tjanster kunde, om biblioteket sa onskade, avgiftsbelaggas. Fjarrutlan av bocker och andra 
dokument ansags vara en bastjanst, medan fjarrlanekopior fick avgiftsbelaggas, med undantag 
for dem som expedierades till andra statliga forskningsbibliotek. Har fick inte avgiften vara 

38Avgifter for fjarrlan, 1993, s.3 
39 A vgiftsfrihet, s.25 
40 A vgifter for fjarrlan, s.3 
41 A vgiftsfrihet, s.26 
42Harnesk, J., 96 05 22 
43 A vgifter for fjarrlan, s.28f 
44ibid., s.46f 
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hogre an vad biblioteket avkravde sina interna anvandare for kopior. Att fjarrlan av 
originaldokument sags som bastjanst berodde pa att sambiblioteket sags som ett effektivt satt 
att utnyttja de statliga forskningsbibliotekens litteraturtillgangar som en gemensam resurs. 

Detta var endast en temporar losning, principiellt sett var problemet likadant aven med 
originaldokument.45 Boklan ar dyrare, dessutom gor ett bibliotek sin egen samling fattigare 
under den tid en bok ar fjarrutlfmad. A andra sidan far ju mottagaren dokument att behalla da 
kopior bestalls, till skillnad fran vid Ian av en bok. For att inte invanta frifrasare i stil med 
Chalmers lade BIB SAM 1993 frarn ett annat forslag till riktlinjer dar aven avgifter pa boklan 
skulle inforas. Da hade ocksa den senaste hogskolereformen paborjats. Forslaget 
rekomrnenderade att i kommande riktlinjer skulle aven boklan avgiftsbeHiggas rned ett 
enhetspris av 60 kr.46 Forslaget skulle endast reglera de statligt finansierade 
forskningsbiblioteken, men BIBSAM ansag det troligt att aven andra kategorier av bibliotek 
fick samrna palaga. De nya riktlinjerna skulle borja galla 1 juli 1994. I och med detta PM 
paborj ades en ganska hatsk de batt. 

3.5.6.3 Debatten 

Statens kulturrad ansag det obetanksamt att for de i sammanhanget ganska sma beloppen det 
gi:illde bryta en sa viktig princip som den om avgiftsfria boklan. Den svenska oppenheten 
inom forskningsbiblioteken ar forhallandevis unik i varlden, och avgifter skulle minska den. 
Vidare poangterade kulturradet att "det allmanna biblioteksvasendet ar uppbyggt med hjalp av 
skattemedel och darfur borde betraktas som en gemensam nationell resurs och inte som den enskilda 
hogskolestyrelsens egendom". 4 7 

Landstingsf6rbundet var upprorda over att de inte ratt forslaget utskickat till sig pa remiss, da 
landstingen ar en av de statliga forskningsbibliotekens storsta kunder. Da landstingens daliga 
ekonomi rnedfort neddragningar for landstingens bibliotek har de fatt rationalisera, men for att 
inte belasta forsk.ningsbiblioteken for mycket har landstingens bibliotek borjat samarbeta 
regionalt vad galler litteraturforsorjning. De anser att de statliga biblioteken smiter ifran sitt 
nationella ansvar om de avgiftsbelagger boklan. Foljden kan bli att landstingens bibliotek inte 
har rad att fjarrlana, vilket missgynnar deras forskning. "Ar forskning och utveckling nagot som 
endast ar till for den statliga sektom?'48 

Erik Carlquist, bibliotekarie vid Umea universitet, ser f6rslagets Stockholmsfixering med oro. 
Mer an tva tredjedelar av landets forsknings- bibliotek finns i Stockholmsomradet och 
foljaktligen ar det latt for den som bor dar att ta sig till det bibliotek dar boken i fraga finns. 
"Men de flesta svenskar saknar den mojligheten, en stor brist eftersom forskning och studier som kraver tillgang 
till bocker numera inte bara bedrivs i Malardalen".49 

Roland Eliasson skriver om att ett sarnhalle byggs av utbildade manniskor och att tillgangen 
tilllitteratur ar en forutsattning for detta. Det skall inte spela nagon roll var du bor eller vilken 

45Harnesk, J., 96 05 22 
46 A vgifter for fjarrlan, s.3 
47Lofdahl, G. , B. , Thomas, 1994, s.lO 
48Wahlback, C., A., Johansson, 1993, s.34 
49Carlquist, E. , 94 04 16 
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din bakgrund ar. "Rarten art gratis lana bocker ocks<\ frfm Kungliga biblioteket via dirt folkbibliotek har 
funnits som grund i svensk folkbildnings- och folkbiblioteksideologi."50 Han tar ocksa upp det fakturn 
att vissa lokala hogskolors prestationer dittills i hog grad vilat pa tjanster som det Iokala 
folkbiblioteket har tillhandahallit. 

Tove Persson pa Lunds universitetsbibliotek tar upp fakturnet att en hogskola skall begara full 
kostnadstackning for extema tjanster, och sager att BIBS AM hindrat denna princip fran att sla 
igenom inom bibliotekssektom.5I Detta har biblioteken kritiserats for intemt av sina 
huvudman. BIBSAM:s avgiftsfdrslag ar en kompromiss och Tove Persson tycker det ar 
konstigt att de kritiseras for det. Enda andra altemativet enligt henne ar full kostnadstackning. 
Da skulle fjarrlaneservicen bli snabbare och effektivare. 

BIBSAM deltog i debatten och forsokte forklara sina intentioner, vilka effekter de skulle !a 
samt vad som lag bakom dem. Jakob Harnesk ansag att om de inte andrade sina riktlinjer pa 
detta satt skulle foljden bli antingen att de bibliotek med en stor fjarrutlamng likafullt 
avgiftsbelagger sina utgaende fjarrlan, och det pa en hogre niva an den foreslagna, eller att de 
i sHillet nedprioriterar fjarrlanen med en kraftigt forsarnrad service som resultat.52 Flera 
bibliotek tog upp olika problem i samband med definitionen av fjarrlfu1.53 Skall det raknas 
som fjarrlan fastan lanet sker lokalt mellan tva geografiskt narbelagna bibliotek utan att 
postverket anlitas? Ar ett fdretag utan ett representerande bibliotek en slutanvandare? Ar det 
verkligen rimligt att debitera foretagsbibliotek for fjarrlan av backer, medan de foretag som 
inte har bibliotek far dem gratis? Detta skulle ju vara en premie till dem som lagger ned 
biblioteken. 

Debatten genererade ocksa en politisk reaktion i form av motioner och debattinlagg i 
riksdagen, dar fri:l.mst vansterpartiet och socialdemokratema ville ha till stand en bibliotekslag. 
Socialdemokratema med Ingvar Carlsson i spetsen stod bakom en av motionema och 
resonemanget var det att eftersom universitets- och hogskolebiblioteken byggts upp med 
allmanna medel ar deras samlingar en gemensam nationell egendom som avgiftsfritt skall 
stall as till medborgarnas forfogande. "Art man i stor utstrackning decentraliserar medelstilldelningen iir 
inget motiv for avgiftsurtag. Biblioteksverksamheten inom den hOgre utbildningen fmansieras fortfarande av 
statliga medel, aven om biblioteken inte som tidigare tar direkta medel fran departementet".54 

Motionema avslogs av Kulturutskottet med motiveringen att da avgiftsfria Ian var det enda 
gemensamma argurnentet for alla motionema, och da den andrade upphovsrattslagen som 
kraver forfattarnas tillstand for uthyming av exemplar av litterara verk till allmanheten borde 
vara skydd nog for att forhindra detta, behovs ingen bibliotekslag.55 Samtliga 
socialdemokrater och vansterpartister i utskottet reserverade sig dock. Till saken hor att 
BIB SAM, som var val medvetna om den andrade lagen, inte hade problem att kringga denna. 

50Eliasson, R., 1993, s.IO 
51Persson, T., 1993, s.18 
52Harnesk, J., 1994, s.20 
53 Sammanstallning av ... , 1993, s.12 
54 Motion till riksdagen 1993/94:Kr 213 
55Kulturutskottets betankande 1993/94:KrU18 
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3.5.6.4 Upplosning 

Av olika skal skots riktlinjema upp ett ar till! juli 1995.56 I september 1994 var det val som 
ledde till en ny regering, ny utbildningsminister och ny statssekreterare, Goran Lovdal. Han 
hade tidigare suttit pa Kulturradet och var emot avgifter. Han lOste slutligen problemet genom 
att i budgetpropositionen 1994/95 tilldela Kungliga biblioteket (KB) 15 miljoner kronor per 
forlangda ba, 18 manader, som skulle anvandas till att kompensera nettoutlanande 
forskningsbibliotek. BIB SAM tog da tillbaka sitt forslag. De hade tidigare undersokt om 
problemet kunnat lOsas med central kompensation, men tatt negativt svar av flera olika 
regeringar, aven socialdemokratiska. 

Negativa aspekter paden har lOsningen ar bl a svangande politisk vilja. Darfor har BIB SAM 
begart att det skrivs in migot om denna centrala kompensation i den forestaende 
bibliotekslagen. Skulle kompensationen forsvinna star biblioteken dar igen, med samma 
problem! 

En annan negativ aspekt hos denna lOsning har narmast med definitionen av fjarrlan att gora. I 
de riktlinjer som gick ut om den har ersattningen sa definieras fjarrlan som ett Ian mellan 
bibliotek. Pa BIB SAMar de radda att det kan bli ett hinder fOr en utveckling som bade de och 
LIBRIS ser positivt pa, dar dokument allt mer levereras direkt till slutanvandare. Den typen av 
Ian skulle idag inte raknas som fjarrlan. Men definitionen i riktlinjema kan ju omformuleras. 

3.6 FjarrHinestrommar i Sverige 

I det har avsnittet presenteras svensk fjarrlanestatistik for olika bibliotekssektorer. Beroende 
pa bibliotekssektom ser statistiken annorlunda ut och kan saledes inte tjana som underlag for 
jamforelser. I riktlinjema for fjarrhin star det: "En enhetlig ochjamforbar statistik 5ver de skilda 
bibliotekens fjarrh'meverksamhet ar en forutsattning fOr planering pa nationell bas .. .. En standardiserad statistik 
gor det Hl.ttare att identifiera brister i verksamheten .... Det & att beklaga att sAdana statistiska uppgifter fran folk
och toretagsbibliotek f.n. inte insamlas och bearbetas i nAgon stt~rre omfattning". 57 Trots detta kan den 
statistik som finns visa tendenser som t.ex. okat antal fjarrlan, vilka bibliotek som belastas 
hardastmm. 

3.6.1 Folkbiblioteken 

Folkbibliotekens fjarrlanestatistik redovisas inte pa nationell niva. Detar upp till varje 
lansbibliotek att samla in och sammanstalla folkbibliotekens fjarrlanestatistik. Resultatet ar att 
fjarrlanestatistiken har ar av varierande kvalitet och svar att komma at da man maste vanda sig 
till respektive lansbibliotek for att ta tillgang till den. Ett av skalen till detta ar att 
folkbiblioteken generellt sett framst lanar in dokument fran andra bibliotek for att tillgodose 
sina Iantagares informations- och litteraturbehov, de lanar ej ut nagon starre mangd dokument. 
Att forhallandet ar sa harberor ej pa nagon ovilja fran folkbibliotekens sida att lana ut sina 
dokument, utan pa det svenska :fjarrlanesystemets lanekedja med lansbiblioteken som forsta 
steg. Lansbibliotekens uppgift ar bland annat att i forsta hand ge kompletterande 
medieforsorjning till biblioteken i deras eget Ian, i andra hand andra bibliotek. De har darfdr 

56Harnesk, J. , 96 05 22 
57f'" t• 45 Jarr an, s. 
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de mer ovanliga dokumenten, de som efterfragas vid fjarrlan. Darfor anser man pa central niva 
att det racker att redovisa lansbibliotekens och lanecentralernas fjarrlanetrafik. 

I KB:s rapport om avgiftsfrihet redovisas en del siffror gallande folkbibliotekens fjarrlan som 
kan vara av intresse.58 Har star att forskningsbibliotekens fjarrutlan till folkbiblioteken totalt 
sett ar av en relativt liten omfattning. 1988 expedierades 41 000 Ian, vilket motsvarade ca 
7,5% av forskningsbibliotekens totala fjarrutlaning. Antalet Ian som gick den har vagen 
minskade da, 1983 var totalantalet 57 000 hill. Men enligt var intervju med Mari Bud pa 
LIBRIS gar nu trenden at andra hallet, det vill saga att folkbibliotekens fjarrinlan fran 
forskningsbiblioteken okar. Fran juli till december 1995 gjorde folk· och lansbiblioteken 5000 
bestallningar till forskningsbibliotek via LIBRIS.59 Under januari till mars, 1996, bar de gjort 
lika manga fjarrlanebestallningar. Det visar pa en stigande trend avIan fran 
forskningsbibliotek till folkbibliotek sedan LIBRJS introducerades. An sa lange ar antalet 
fjarrlan dock fa jamfort med det totala antalet fjarrlan och inte minst med det totala antalet Ian. 

Enligt samma rapport som ovan ar folkbibliotekens fjarrutlarung till forskningsbiblioteken 
forsumbar. 1988 gick ca 3 000 Ian i den riktningen. 

3.6.2 Lansbiblioteken och lanecentralerna 

Lansbibliotekens och lfmecentralernas fjarrlanestatistik redovisas i Statistiska meddelande i 
serien Kulturstatistik. Statistiken ar uppdelad i en tabell for talbocker och en dar talbocker ar 
inkluderat med andra fjarrlan. Har visar vi en sammanstallning som bygger pa uppgifter fran 
statistiska Arsbocker utkomna aren 1991- 1995. Vi bar gjort en egen kolumn dar vi visar 
fjarrlan exklusive talbocker. Detta bar vi gjort for att talbocker ar en valdigt speciell form av 
fjarrlan som inte aterfinns inom forskningsbibliotekssektorn samt for att fa en tydligare bild 
av de bada sektorernas fjarrlan gjorde vi en enkel subtrahering av talboksfjarrlanen fran de 
totala fjarrlanen. 

58 A vgiftsfrihet, s.29 
59Bud, M., 96 05 22 
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1990 

Andra biblioteks-
system inom Hinet 292 101 

Bibliotekssystem 
utanfor Hinet 

Enskilda personer 
utanfOr kommunen 

Totalt 

Darav talbocker 

Totalt exklusive 
talbocker 

114 707 

91 232 

498 040 

137 240 

360 800 

3.6.3 Forskningsbiblioteken 

1991 

263 267 

90 503 

91148 

444 918 

108 506 

336 412 

1992 1993 1994 

282 823 411 497 342 127 

76 551 78 521 80 143 

82 386 88 051 68 019 

441 760 569 671 490 289 

108 270 124 359 91 084 

333 490 445 312 399 205 

Forskningsbibliotekens fjiirrlanestatistik samlas in automatiskt med hjalp av LIBRIS fjarrlane
modul. Detta gors relativt ofta idag, dels beroende pa att biblioteken ar intresserade av att se 
hur stort deras eget in- och utlan ar for att kunna bedoma :fjiirrlanets kostnader och eventuellt 
fa ersattning for sina merkostnader. Nedanstaende tabell visar sanda och rnottagna 
bestallningar pa alia de i LIBRIS registrerade bibliotek under de senaste fyra budgetaren.60 

Mottagna bestallningar Sanda bestallningar 

91/92 158 000 140 443 

92/93 210 847 171 403 

93/94 260 047 199 196 

94/95 302 173 230 946 

Fjarrlanetrafiken inorn forskningsbiblioteksvasendet praglas av en stor obalans. I princip ar de 
gamla universitetsbiblioteken nettoutlanare medan de nyare hogskoloma ar nettoinlanare. 
Nedanstaende siffror ar exempel paden har obalansen tagna ur ovanstaende kalla. 

60Statistik fOr budgetaret 1994/1995, sEll 
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Karolinska institutets bibliotek och informationscentral 

Mottagna bestallningar Sanda bestallningar 

91/92 22 882 10 168 

94/95 44164 14 151 

Goteborgs universitetsbibliotek 

91/92 17 879 11 332 

94/95 36 756 17 612 

Hogskolan i Lulea 

91/92 3 181 6436 

94/95 5 504 11 083 

u mea universitetsbibliotek 

91 /92 4 098 13 108 

94/95 16 947 29279 

I detta sammanhang kan det ocksa namnas att det finns bibliotek inorn denna sektom som inte 
har nagon stOrre fjarrlanetrafik via LIBRIS at nagot hall. Detta ar ofta rnindre bibliotek sorn 
tacker srnala omn\den t. ex Livrustkammarens bibliotek eller Kungliga 
Vetenskapsakademien, Polarforskningssekretariatet. 
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3. 7 Aktorer pa den svenska fjarrlanemarknaden 

Med aktorer menas har de storre institutioner och myndigheter som pa nagot satt reglerar, styr 
el1er pa annat satt har ett betydande inflytande paden svenska fjarrlanemarknaden. Detta 
avsnitt ar alltsa inte nagot forsok att ge en heltackande bild av alia akt6rer pa detta omrade. Vi 
har valt att kort beskriva vilket ansvarsomnide och roll Utbildningsdepartementet, BIB SAM 
och Kulturradet har samt policyfragor hos BTJ och LIBRIS. 

3.7.1 BTJ 

BTJ ags till 81% av SAB.61 Resterande 19% ar aktier som 1994 och 1996 saldes ut till 
personal pa BTJ, medlemmar i SAB och Kooperativa Forbundet. SAB har langtgaende planer 
pa att salja ut ytterligare 30% av aktierna. Med 51% av aktierna skulle de fortfarande ha kvar 
agandemajoriteten. Idag finansieras SAB till stora delar av BTJ:s aktieutdelning, resterande 
inkomst ar medlemsavgifter. En utforsaljning av aktier skulle ge foreningen en betydande 
inkomst. 

1989 beslot SAB att andra pa BTJ:s profit. Eftersom agarna av BTJ ocksa var deras avnamare 
hade BTJ fatten halvinstitutionell pragel. BTJ forsokte vara bade foretag och institution pa en 
och samma gang, vilket medforde att det ibland uppstod konfliktfyllda situationer internt i 
foretaget. De visste inte heller om de skulle ta nagot bibliotekspolitiskt ansvar. Nu deklarerade 
SAB att foreningen skulle sta for policyn inom biblioteksomn\det, medan BTJ skulle bli ett 
helt och ballet vinstinriktat foretag. Detta beslut ledde till en stor diskussion mellan BTJ och 
deras kunder, som inte var helt nojda med denna utveckling. BTJ sager att de endast foljer de 
direktiv de blivit alagda. 

Pa biblioteksomradet har BTJ alltsa ingen policy. Deras linje ar i stallet en 
naringslivsinriktning, dar lOnsamhet, forskning och utveckling samt anstallningstrygghet star i 
centrum. 

3.7.2 LIBRIS 

Enligt verksamhetsiden for LIBRIS som organisation skall de stodja effektivisering av arbete 
med forviirv, katalogisering, lokalisering och formedling av litteratur inom svenskt 
biblioteksvasende.62Detta skall LIBRIS gora genom att uppratthalla och vidareutveckla en 
datorbaserad nationell samkatalog, dvs LIBRIS-systemet. 

LIBRIS skall ocksa beframja svensk forskning, utbildning, teknisk utveckling och 
folkbildning genom att gora de nationella resurs som samkatalogen utgor sa fritt tillgiinglig 
som mojligt for utbildningsvasende, ovrig offentlig verksamhet, naringsliv och allmiinhet. 

Vidare skall LIBRIS dar sa ar kostnadseffektivt formedla tillgang till bibliografisk 
information, publikationer och databaser. 

61Hallberg, P., 96 08 27 
62Etapp 2 - Malbild, 1995, s.2 

28 



i 

• : 
I 

! 
; 

LIBRIS har ocksa som uppgift att delta i internationellt samarbete inom sitt 
verksamhetsomrade. De skall verka for att svenska bibliotekssystem foljer intemationella 
standards. Ett syfte har ar att underlatta for informationsutbyte mellan bibliotekssystem. 

LIBRIS ligger som sjalvstandig enhet under KB, ar statligt finansierad och har darmed inget 
vinstdrivande intresse med sin verksamhet. 

3.7.3 Departementsniva 

De tva centrala myndighetsinstanser som arbetar med biblioteksfragor, Statens kulturrad och 
BIB SAM sorterar idag under tva olika departement. Statens kulturn1d sorterar under 
kulturdepartementet, medan BIBSAM sorterar under utbildningsdepartementet. Alltsa finns 
det inte en central instans for de bada bibliotekssektorema. Detta kan enligt Barbro Thomas pa 
Statens kulturrad bli lite krangligt nar det galler biblioteksfragor som ar splittrade pa bada 
departementen, da besluten maste samordnas departementen emellan. Hon ser dock ej detta 
som ett problem, men tror att forr eller senare kommer fragan om en central instans for 
biblioteksvasendet att tas upp. Idag ar dock samarbetet gott myndighetema emellan . 

Helt allmant innebar den forvaltningsmodell Sverige idag har att regeringen skall verkstalla 
riksdagens beslut. Men myndighetema ar anda valdigt sjalvstandiga och en minister kan inte 
exakt tala om fOr en myndighet vad den skall gora, utan det skall ske genom riksdagens 
provning. Men Jakob Hamesk pa BIB SAM anser anda att den tillfalliga politiska viljan 
inverkar, och idag niir regeringsbyte blivit sa vanligt kan det medfora komplikationer pa vissa 
omraden. 

3.7.4 BIBSAM 

Kungliga bibliotekets sekretariat for nationell planering och samordning, BIBSAM, ar en 
samordnande central myndighetsinstans for den del av forskningsbiblioteksvasendet som 
finansieras med statliga medel. Inom detta omrade svarar bibliotek knutna till hogskole~ 
organisationen for den ojamforligt storsta delen av resursema. BIBSAM inrattades 1 juli 
1988 och sorterar under utbildningsdepartementet. KB gavs ovannamnda uppdrag i 
budgetpropositionen 198 7/88, och dar namns de omraden som de skall arbeta med. 63 Deras 
overgripande malar att se till att svenska forskningsbiblioteks resurser anvands och utvecklas 
pa basta satt samt att den individuella anvandaren tar tillgang till dessa resurser pa ett skaligt 
satt. Enligt ovanstaende dokument ar BIBSAM:s huvudomraden ansvarsbibliotekssystemet, 
avgiftsbelaggning och fjiirrlanesamarbete inom forskningsbibliotekssystemet. Fjiirrlanefn\gan 
identifierade BIB SAM tidigt som en het fraga. BIB SAM haller ocksa i en referensgrupp for 
fjiirrlanefnigor som kanske skall dopas om och da ha ett namn som har att gora med 
dokumentleveranser. Gruppen ar sammansatt av representanter for stora hogskolebibliotek, 
folkbibliotek, bibliotek inom vardsektom, specialbibliotek, niiringslivssidan samt LIBRIS. 
Gruppen arbetar bl a med att lansera nya ideer, t.ex. att minska granserna pa biblioteken 
mellan fjarrlan och forvarv. Hittills har alia deltagarna varit knutna pa ett eller annat satt till 
fjarrlan, men for att bredda synen pa detta ornrade planerar man att ta in annat biblioteksfolk 
ocksa, t.ex. bibliotekschefer och inkopsansvariga. F orutom moten har gruppen aven viss 

63Harnesk, J. & A. Lind, 96 08 22 
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utbildning pa fjarrlfmeomradet ocb den hailer i ett projekt som ror dokumentleveranser direkt 
till slutanvandaren. UtOver ovanstaende bar BIB SAM en del allmanna intemationella 
uppgifter: Agneta Lind sitter i IFLA:s sektion for dokumentleveranser som tidigare bette 
fjarrlan. 

Decentraliseringen av hogskolan samt det andrade finansieringssystemet medfor att BIBSAM, 
trots att de ar en central myndigbet, inte kan tala om for biblioteken vad de skall gora eftersom 
det ar den lokala bogskolan som ar buvudman, inte utbildningsdepartementet. Hogskoloma 
bestamrner utifrfm sina egna regelverk, t.ex. styrdokument, olika riksdags- ocb 
regeringsdokument, eller vad galler avgifter RRV:s regelverk ocb avgiftsforordning som 
galler bela staten. Da BIB SAM inte bar nagon myndigbetsutovning ocb endast kan 
rekommendera, bar man valt att arbeta efter modeller som innebar samverkan, konsensus ocb 
overenskommelser. De rekommendationer som utfardas skall kunna omfattas av de allra fiesta 
bibliotek. Det ar naturligtvis ingen ide att utfarda rekommendationer som ingen bryr sig om. 

3.7.5 Statens kulturrad 

Statens kulturrad kom ti111974.64 Innan sorterade institutionen Bibliotekskonsulentema under 
SkolOverstyrelsen (SO). Statens kulturrad bor till kulturdepartementet. Tid vis harden centrala 
myndigheten pa folkbiblioteksomradet varit valdigt styrande. Pram till 1965 fanns en 
forfattning som gav myndigbeten statsbidrag, tillsynsansvar via Hinsbiblioteken ocb makt och 
myndighet. Statsbidrag till folkbibliotekssektorn bar funnits sedan 1905 och institutionen 
Bibliotekskonsulenterna sedan 1913. Efter 1965 bar det inte funnits en forfattning som varit 
direkt lagstiftande, sa idag opererar man pa Statens kulturrad pa ungefar sarnrna satt som 
BIB SAM gor. Statsbidragen distribueras tilllansbiblioteken, men utan myndighetsutovning. 
A ven folkbiblioteksvasendet ar decentraliserat, bar ar det kommunema som finansierar ocb 
bestammer over biblioteken. 

Till skillnad fran forskningsbiblioteken vars primara uppgift ar att forse de studerande och 
forskare vid den egna hogskolan med relevant material har folkbiblioteken ett vidare koncept. 
Dels sa vander de sig till bela befolkningen, dels sa skall de hantera fler omraden, t.ex. 
information, kultur och rekreation. Detta medfor att fjarrlfmefragan for Statens kulturrad i och 
for sig ar en viktig fraga, men anda bara en del av allt det andra, av en storre helhet. For 
forskningsbiblioteken arden mer central. Vad galler Statens kulturrads funktion pa sjalva 
fjarrlaneomradet, sa stoder staten som tidigare angivits, den sk overbyggnaden, de 24 
lansbiblioteken, de tre lanecentralema, depabiblioteket ocb invandrarUmecentralen. Det ar 
bidrag som delas ut av Statens kulturrad. Lansbibliotekens huvuduppgift ar den 
kompletterande mediaforsorjningen, dvs enstaka fjarrlan. Vidare skall, om fjarrlanekedjan 
foljs, lanecentralerna tillfragas innan ett folkbibliotek vander sig till 
forskningsbibliotekssidan. Detar bar Statens kulturrad har sin uppgift pa fjarrlaneomradet, 
samt aven sitt intresse. Statens kulturrad har god kontakt med bade BIB SAM och LIBRIS, 
ocb samarbetar mycket med dem. De informerar varandra lopande om de beslut som planeras, 
atgarder mm som har betydelse for den andra myndighetens avnamare. Vidare samarbetar 
man aven med BTJ pa flera omraden. 

64Tbomas, B., 96 05 20 
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4 Tekniska iorutsattningar ior fjarrlaneutvecklingen 

Vi skall har redogora for vilken teknologi som idag finns tillglinglig for biblioteken, vilka 
mojligheter den erbjuder, eventuella nackdelar mm. Dessutom visar vi hur den anvlinds i 
vara nordiska grannllinders fjarrhinesystem. 

4.1 Centrala/lokala system och samkataloger 

Redan pa 1960-talet insag biblioteken datateknikens mojligheter for bibliografisk kontroll 
och informationssokning, det maskinHisbara formatet MARC utarbetades av Library of 
Congress i samarbete med British Library.65 Nagot Ar senare kom ocksa de forsta stora 
referensdatabasema hos databasvardar som t.ex. Dialog. Under 1970-talet inrattades ett 
start antal central a bibliografiska system i olika lander. Grundtanken var att rationalisera 
katalogiseringsarbetet och samtidigt fA till stand en forbattrad bibliografisk kontroll i form 
av samkataloger som ocksa fungerar som belaggningsinstrument. Under 1980-talet kom 
minidatorema och biblioteken kunde nu skaffa egna lokala system om de inte redan hade 
tillgang tilllokala funktioner i ett centralt system. Biblioteken kunde overga till 
onlinekataloger som ocksa gjordes tillglingliga for allmanheten och begreppet Online 
Public Access Catalog (OP AC) myntades. 

Under 80-talet introducerades ocksa persondatorer och lokala natverk. Det som for 
narvarande hander pa PC-omradet ar att de lokala natverken blir alit fler, de finns nu pa de 
fiesta arbetsplatser. Detta gor det mojligt att dela pa programvara, data och kringutrustning. 
Programvaran ligger dels i de enskilda persondatorema och dels pa en gemensam 
servermaskin dar data lagras. Detta ar grunden for klientlservertekniken som gar ut pa att 
fdrdela datakraften mellan persondatorer eller nagon annan typ av dator, klienter, och 
servers dar data lagras och hamtas upp. 66 I klienten gars all presentation och redigering av 
data och servem forser klienten med data. Pa sa vis minimeras trafiken pa natverket och 
databasema kan ocksa "frikopplas" fran grlinssnitten. 

4.2 Centrala bibliografiska tjanster far fler uppgifter 

For ett antal ar sedan fanns det inte sa manga bibliotekskataloger som var tillglingliga via 
Internet men nu ar antalet uppe i manga hundra och de fiesta nordiska forsknings- och 
specialbibliotek finns pa natet. 67 Trots att man enkelt kan koppla upp sig till en mlingd 
olika bibliotekskataloger tycks inte centrala bibliografiska tjanster minska i betydelse utan 
snarare tvart om. De stora amerikanska samkatalogema t.ex. OCLC och RLIN far ett alit 
stOrre antal medlemmar. OCLC har nu verksamhet over bela varlden.68 De stora 
samkatalogema har ocksa blivit sa omfattande att de kan anvandas som instrument for 
allman informationssokning. Manga av de centrala bibliografiska tjlinstema har dessutom 
borjat lagga upp andra databaser som t ex innehallsforteckningar ur tidskrifter och 
forsknings- och referensdatabaser. 

65Skogmar, G., Biblioteken och informationsteknologin, 1995, s. 1 
66Tittel E., HTML for dummies,1996, s.420 
67Skogmar, G., Biblioteken och informationsteknologin, s. 4 
68Rawson, N., 1996 s.305ff 
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Man inriktar sig inte Iangre enbart till bibliotekarier utan aven till slutanvandare. For att 
underlatta sokning har man utformat enkla granssnitt. Ett exempel pa detta ar OCLC med 
sitt FirstSearch. Den amerikanska termen for de centrala bibliografiska tjansterna ar 
''bibliographic utilities" men man har nu ocksa borjat tala om "information utilities". Att 
det behovs centrala samkataloger framgar klart av det faktum att aven en bibliografisk 
tjanst som LINNEA i Finland, som bygger pa att alia bibliotek har samma lokala system, 
har inrattat en sadan. Sa lange man inte kan soka i flera system pa en gang ar det helt enkelt 
alltf6r arbetsamt att flytta sig fran system till system aven om det ar latt att na varandra. 
Aven om man anvander ett protokoll som Z39.50, vilket gor det mojligt att soka i flera 
system pa en gang, tar det anda alltfor lang tid att soka i ett stort antal databaser. 

De bibliografiska tjansterna har ocksa utvidgats till att omfatta fjarrlanesystem, 
forvarvsstod och dokumentleveranser. Man kan urskilja minst fern olika funktioner hos 
manga av de centrala systemen: 

+ Bibliografisk service och katalogiseringsstOd 
+ Fjarrlan och dokumentleveranser 

+ Forvarvsstod 
+ Manga data baser och informationssokning for slutanvandare 
+ Kopplingar till andra system (gateways) 

4.2.1 Norge 

BIBSYS 

BIBSYS ar Norges nationella bibliotekssystem som anvands av alla universitet, de fiesta 
hogskolor och ett stort antal fack- och forskningsbibliotek samt nationalbiblioteket i 
Rana.69 BIBSYS startade 1972 som ett projekt for att utveckla ett datasystem for de 
interna rutinema i fack- och forskningsbiblioteken.70 Riksbibliotektjenesten har haft 
koordineringsansvaret for BIBSYS sedan etableringen. Fundamentet for dagens BIBSYS 
ar ett samarbetsavtal fran 1987 mellan de fyra universiteten och Norges Handelshogskola 
om utveckling och drift av systemet. Senare har en rad institutioner inom hogre 
utbildning och forskning slutit sig till avtalet. BIBSYS omfattar nu 45 institutioner. 

BIBSYS erbjuder databastjanster for alla vilket innebar att anvandare direkt fran sin PC 
kan soka online i BIBSYS-databaserna. Huvuddatabasen i BIBSYS registrerar 
samlingarna i huvuddelen av norska fack- och forskningsbibliotek. Pa sa satt far alia en 
oversikt over innehrulet i samlingen och kan bestalla Ian och kopior. I huvuddatabasen 
var det 1995 i BIBSYS registrerat cirka 1,8 miljoner olika bocker och annan litteratur 
med tillsammans ca 3,9 miljoner exemplar.71 Antalet titlar okar med 350 000 per ar. 

69http://www.bibsys.no, 08/28/96, 09:22:15 
70Engelstad K., S0rvik R.P., 1995, s. 
71http://www.bibsys.no/basene, 08/28/96, 09:22:04 
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Fack- och forskningslitteraturen ar intemationell. Medan huvuddatabasen ar samma for 
deltagarinstitutionemas samlingar ar ocksa flera specialdatabaser knutna till 
huvuddatabasen som t ex FORSKDOK-basen som ar gjord med avseende pa att 
registrera information om forskningsprojekt. Vidare har BIBSYS en databas for 
nationalbibliografin m. fl. Dessutom ar stora intemationella databaser inlagda, bl a cirka 
4,5 miljoner poster fran Library of Congress. 

BIBSYS har ungefar 8 000 registrerade anvandare. A v dessa ar cirka 550 anvandare fran 
fack- och forskningsbiblioteken och deras 200 terminaler for allman.heten. Till det 
kommer alia slutanviindare som ar anknutna till systemet. Ett okant antal anvi:indare har 
ocksa gratis tillgang viae-post, Gopher eller WWW. 

BIBSYS- systemet omfattar alla viktiga intema funktioner i fack- och forsknings
biblioteken: dokumentanskaffning, registrering, utlan och fjarrlan, registrering av 
tidskrifter, elektronisk post mm. Oversikten bidrar ocksa till nationell koordinering och 
battre utnyttjande av de samlade resursema. Det ar laneplikt mellan deltagarbiblioteken. 
For fack- och forskningsbiblioteken ar automatisering av utlaningsfunktionema sarskilt 
viktiga anvi:indningsomraden. Arligen formedlas 2 miljoner utlaningsexpeditioner via 
BIBSYS till andra BIBSYS-bibliotek och till bibliotek och institutioner som ej ar 
deltagare i BIBSYS. 

I BIBSYS-systemet finns en funktion som benamns "Innlan".n Denna modul anvands 
for att bestalla fjarrlan online mellan katalogiserande, fast anslutna BIBSYS-bibliotek. 
De BIBSYS-anslutna bibliotek som enbart soker i systemet, extema anvandare, har en 
motsvarande funktion for onlinebestallning. Antalet bestallningar mellan de fast anslutna 
biblioteken ar ungefar 4 000 under en genomsnittlig manad. Efter sokning ger 
anvandaren ett kommando for att lana in boken eller bestalla fotokopior pa en 
tidskriftsartikel. Anvandaren kan ocksa valja vilket bibliotek han villlana ifran. Darefter 
skall uppgifter om lantagare, eventuell reservation om objektet ar utUmat mm skrivas in. 
Om bestallningen galler en kopia pa en artikel skall dessutom artikelforfattare och 
sidangivelse laggas till. Bestallningen overfors sedan till agarbiblioteket som tar hand 
om bestallningen. En rad andra funktioner sasom paminnelser, utskrifter, inlfmehistorik 
och avbestallning finns ocksa tillgangliga. 

I BIBSYS-systemet ar de bibliografiska postema delade i tva olika delar. Den ena delen 
innehaller poster inlasta fran utlandet och kallas MARC-brunnen och den andra delen 
innehMler poster pa norska bibliotek, dvs poster med bestandsuppgift.73 MARC-brunnen 
anvands vid primarkatalogisering. En sokning utfors och om posten finns bildar den mall 
for primarkatalogiseringen och resultatet hamnar i bestandsdatabasen. Uppdelningen ar 
en fordel for systemet da anviindning av irmehcillet i de aUra fiesta fall ar inriktat mot en 
av de tva delama, t ex under lanehanteringsrutinema och vid sokning efter litteratur som 
gar att bestalla da endast bestandsdelen ar intressant. Fordelama bestcir dels av att 
anviindama slipper oonskade poster i sokresultat (de som ej gar att bestalla), dels av att 
systemet vid bearbetning ej behover sa stora resurser. 

720lsson C., Fjarrlanefunktioner i nordiska system, 1992, s. 22 
73Svensson, G., Besok hos de nordiska motsvarighererna till LIBRIS, 1995, s.7 
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Utvecklingsplaner fOr ADB-verksamheten: 
+ att slutfora arbetet med ett distribuerat BIBSYS III, baserat pa nklient/tjener 

konseptet". 
+ att intensifiera arbetet med utveckling av ett grafiskt granssnitt. 
+ vidareutveckla BIBSYS fjarrlanesystem. 
+ utveckla en fristaende, lokal version av BIBSYS. 

UBO:BOK 

Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) ar Norges nationalbibliotek.74 UBO har ansvaret 
for de norska samkatalogerna som sedan i borjan av 1980-talet fmns sokbara i databasen 
UBO:BOK. De deltagande biblioteken levererar sina data pa band, disketter eller genom 
filOverforing. De viktigaste databaserna ar: 
SAMBOK (utlandska monografier) 
SAMPER (periodica) 
BOK (norska monografier) 
NOTA (norska tidskriftsartiklar) 
Dessutom finns en rad amnesbibliografier. I juni 1994 blev det mojligt for allmanheten 
att besUilla online via UBO:BOK.75 

SAMPER 

UBO tillhandahaller databasen SAMPER som fdrtecknar ungefar 75000 tidskrifter.76 
Bestandsuppgifter for upp emot 400 norska bibliotek finns i databasen. Tillgang till 
basen fas via TRIP, som ar ett av UBO:s databassystem.77 Den forstajanuari 1991 
startade UBO online~ bestallningsproceduren. Ordningen galler bestallning av kopior. 

Efter att ha funnit den aktuella tidskriften, ber programmet om tidskriftens postnummer, 
som alltid visas pa skarmen, och agarbibliotekets signatur. For varje bestallning fragar 
systemet efter nodvandiga tillaggsupplysningar som fdrfattare, volym, ar, sidnummer 
osv. Felaktiga upplysningar kan rattas och man kan avbryta en bestallning om man vill 
det. Efter att ha lagt in all onskad information sander systemet bestallningen till det 
angivna agarbiblioteket. Besked fas pa skarmen att bestallningen ar ivagsand. 
Bestallningsfunktionen i SAMPER innebar att anvandaren sander telefax eller 
elektronisk post till det bibliotek man villlana fran. 78 Bestallningarna du sant samlas i 
en fil som heter SAMPER:F AX. Denna fil kan fungera som en aujourfort 
bestallningsarkiv.79 Bestallningar kan bara goras av bibliotek som har anslutning for 
sokning i SAMPER och endast bestallningar pa artikel kopior ar mojliga. so 

74Skogmar G., LIBRIS nordiska motsvarigheter~ nulage och framtidsplaner, 1991, s.l8 
75EJektronisk dokumentbestillning via UBO:BOK, 1994, s.4 
76QJsson C., FjarrHinefunktioner i nordiska system1992, s.22 
77Gaarde S., 1991, s.l29 
78QJsson C., Fjarrlanefunktioner i nordiska system, 1992, s.22 
79Gaarde S., s.l29 
soolsson C., Fjarrlanefunktioner i nordiska system, s.22 
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4.2.2 FINLAND 

LINNEA 

LINNEA heter det nationella infonnationsnatverket for biblioteken.81Det unika med 
LINNEA ar att alla hogskolebibliotek i Finland bestamde sig for ett och sanuna 
bibliotekssystem. Pa detta vis ville man forenkla underhall, konununikation och 
uppratthallande av kompetens. En annan fordel ur anvandarsynpunkt var ett identiskt 
granssnitt for alla system. 

Forskningsbibliotekens ADB-enhet (TKA Y) har till uppgift att planera och koordinera 
hogskolebibliotekens ADB-verksamhet. En nationell plan for hogskolebibliotekens 
automatisering utarbetades. Malet var ett enhetligt natverk dar alla bibliotek har tillgang 
till varandras databaser, ett natverk dar dubbelarbete har minimerats och ett natverk som 
ocksa framtidens servicefun.ktioner kan byggas pa t ex i fonn av sarnkataloger och andra 
hjalpmedel. Processen att valja det gemensarnma bibliotekssystemet tog tva ar. Det 
system som klarade granskningen var Virginia Tech Library System (VTLS). En 
bidragande orsak till att VTLS valdes sa genomgaende var att bidrag utgick for inkop av 
VTLS, ej andra system. Motivet till detta var att uppmuntra ett gemensamt val for att 
underHitta integration nun. Under1989 installerades det forsta lokala bibliotekssystemet. 
Den sista hogskolan blev ansluten till LINNEA i november 1993. 

I ett integrerat natverk sorn LINNEA, dar alla bibliotek har sanuna programvara och fritt 
kan rora sig mellan databaser utan synliga login/logoutprocedurer kan en separat 
samkatalog anses sorn onodig dubbelexponering av data, men en separat 
samkatalogdatabas blev det i alla fall pa vissa grunder: 

• Med en sarnkatalog for sokning och fjarrlan undviks en massa onodig natverkstrafik. I 
LINNEA finns ca 20 lokala databaser att valja mellan och det finns inga garantier pa 
att den bok som soks ligger i en enda av dem. Det ar ocksa latt att rakna ut hur mycket 
tid man sparar da en sokning i den databasen kan finna svaret. 

+ Datorkapacitet i de lokala systemen sparas da inga onodiga sokningar utifran behovs 
tas emot. Det ar en billigare losning att satta upp ett extra system an att oka 
kapaciteten i 20. 

+ Det viktigaste argumentet var att alia bibliotek och slutanvandare inte bara de 
deltagande LINNEA-biblioteken kan ta tillgang till samkatalogens databas och dartill 
kan andra databaser sattas upp for allmant bruk pa sanuna dator. 

81Soini A., 1994, s. 87 ff 
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Innehall i LINNEA: 
+ LINDA, den finska samkatalogen. 2,3 miljoner poster over periodica och bocker 

+ SVEN, innehaller den svenska nationalbibliografins poster fran och med 1989. 
+ ARTO, artiklar i 800 finska tidskrifter. Det finns planer pa art erbjuda aven fulltext i 

framtiden nar copyrightfragor mm har losts. 

+MANDA, sarnkatalogen for folkbiblioteken 

+VIOLA, musikmaterial i finska bibliotek 

Det finns flera utvecklingsprojekt pa gang i samarbete med VTLS. Vidareutvecklingen 
av fjarrlan i LINNEA ar en viktig del. Redan nu tjanar LINNEA fjarrlaneverksamheten 
ganska val: en bok kan lokaliseras i LINDA, en anvandare kan gain i den respektive 
lokala databasen via FUNET och se om boken som soks finns tillganglig eller inte och 
han kan lamna en besHillning i det lokala systemet. Nyutvecklingen innebar art planer 
finns pa art anvanda ISO ILL-standarder for art samarbeta med fjarrlanecentra utanfor 
LINNEA. 

4.2.3 Danmark 

DANBIB 

DANBIB ar ert gemensamt bibliografiskt superstruktursystem for Danmarks hela 
biblioteks service. 82 DANBIB-systemet innehaller: 
+en bibliografisk databas som ar tillganglig for allmfulheten, DANBIB-basen som 

innehaller hestand och bestandsuppgifter 

+ ert natverk tillgangligt for allmanheten, BibNet 

+ gemensamma funktioner som forbattrar fjarrh\nesamarbetet och underlartar 
forbindelser till andra databaser 

DANBIB-projektet initierades 1990 da beslut togs om sammanslagning av systemet for 
service at folkbiblioteken med systemet for service at forskningsbiblioteken, dvs 
databaserna BASIS och ALBA/SAMKA T. Ett stort antallokala system fanns som skulle 
utbyta data med det nya systemet och flera kommunikationsnat skulle integreras. 83 Det 
nya systemet skulle tillfredsstalla mruen att: 

+ vara en allmant tillganglig bibliografisk databas. 
+ vara ett allmant tillgangligt natverk for formedling av bibliografiska upplysningar. 
+ erbjuda funktioner som mojliggor ett allmant utnyttjande av bibliotekens innehav och 

funktioner fOr samarbete kring katalogisering 

82http://www.dbs.bib.dk/sider/danbib, 08/28/96, 09:27:10 
83Etapp 2 - malbild, 1995, s. 8ff 
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Under 1993/94 utvecklades datamodellen over systemet och foljande huvudfunktioner: 
+ sokning, verifikation och Iokalisering av poster for alla danska bibliotek. 
+ onlinebestallning via e-post eller fax 
+ katalogiseringsstod dvs konvertering och utbyte av bibliografiska poster 
Dessutom gjordes konvertering och flyttning av ALBA. 

Innehallet i databasen ar dels den danska nationalbibliografm, dels poster fran folk- och 
forskningsbibliotek. Principen for katalogisering skiljer sig mellan biblioteken. 
Folkbibliotekens katalogisering skots centralt av Dansk Biblioteks Center (DBC) 
forutom viss litteratur som registreras lokalt t.ex. utliindska bocker. Pa de statliga 
biblioteken, forskningsbibliotek mfl, gors katalogisering lokalt och darefter fors posterna 

. over till den centrala katalogen. For att forhindra dubletter ska rutinmassig sokning mot 
DANBIB-databasen inleda en katalogisering. 

Biblioteksanviindama kraver i okande omfattning att biblioteken levererar den 
efterfragade boken eller artikeln direkt. Darfor ar det viktigt att utveckla koppling mellan 
postkassen i DANBIB systemet och lanesystemen i biblioteken. Genom detta kan 
biblioteken direkt se om en bok kan larras fran biblioteket direkt och gora reservationer 
direkt pa biblioteket. Elektroniska dokumentleveranser ar ocksa ett viktigt 
utvecklingsomnide i framtiden. DBC skall etablera en fulltextserver knuten till BibNet 
med relevanta tidskrifter och periodica, backer mm i elektronisk form. 

BibNet ar ett nationellt natverk som forbinder systemen for de danska biblioteken med 
varandra. Det skapar basen for bibliotekens overforing och mottagning av elektroniska 
bestallningar som en deli lanesamarbetet. Genom Bib Net tar biblioteken tillgang till 
bibliografisk och annan data som behovs for Ian. Det ger biblioteken mojlighet att 
erbjuda tillgang till deras egna lokala kataloger pa BibNet. BibNet ar en integrerad del 
av Internet och ger darfor tillgang till allt pa natverket. 

Det har skapats en direkt gang till UnCover fran menyn, nagot som ger anviindama 
tillgang till cirka 16 000 tidskrifter med mojlighet fOr kopiebestallning fran dessa. 84 

Postkassen ar en onlinebestallningsfunktion kopplad till DANBIB systemet. Postkassen 
gor det mojligt for bibliotek att skicka elektroniska bestallningar till varandra medan de 
soker i DANBIB basen. Postkassen etablerades 1989. Ungefar 1,5 miljoner 
bibliografiska poster kan bestallas online. Postkassen fungerar saledes att det lansokande 
biblioteket i forbindelse med lokalisering kan skicka sin bestallning direkt. Nodviindiga 
bibliografiska och lokala upplysningar hamtas fran den bibliografiska posten och det 
lansokande bibliotekets adress hamtas fran adressbasen. 

84Kasarab H., 1996, s.319 
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4.2.4 NOSP 

Nordisk Samkatalog for Periodica (NOSP) ar beteckningen pa ett nordiskt 
samkatalogssamarbete for periodica rnellan Norge, Sverige, Danrnark, Finland och 
Island.85 Den snabba okningen av tidningar och tidskrifter i varlden efter 1950 resulterade 
i en situation dar inget nordiskt land kunde vara sjiilvforsorjande.86 Fjarrlan var en 
valetablerad rutin bland nordiska bibliotek och det antogs att en distribution av resurser 
skulle garantera regionell tackning. For att kunna dela information sorn galler 
gemensamma resurser var det nodvandigt att skapa ett effektivt arbetsredskap for att 
Iokalisera tidnings- och tidskriftstitlar. Tanken om en nordisk samkatalog for periodika 
foddes av Nordisk vitenskapelig bibliotekarforbund (NVBF). 1976 blev det framlagt ett 
projektspecifikation och en verksamhetsplan for ett provprojekt som skulle paga i fern ar. 
Det foreslogs att NOSP skulle baseras pa maskinHisbara bibliografisk data hamtad fran 
ISDS-centret i Paris (ISDS =International Serials Data System) samt bestandsuppgifter 
fran de olika nationella samkatalogsystemen. Den centrala projektledningen blev placerat 
i Finland och 1977 etablerades NOSP-centralen vid Helsingfors universitetsbibliotek. 87 
Efter det att provprojektet avslutats 1981 gick NOSP over i ordinar drift. NOSP-centralen 
flyttade 1993 fran Finland till Norge och ar nu organiserad under Bibliografisk avdelning 
vid UBO. Fran 1989 har NOSP varit sjalvfinansierande. Detar inte en vinstdrivande 
institution men den kan Hicka sina kostnader. 

I varje nordiskt land finns det samkataloger for periodica. 88 NOSP-samarbetet gar ut pa att det 
tva ganger arligen oversands ajourford data fran dessa samkataloger till NOSP-centralen som 
sammanstaller bestandsupplysningarna och kopplar dem samman med bibliografiska poster 
fran det internationella ISSN-registret via ISSN-nummer. NOSP innehaller i motsattning till 
landemas nationella samkataloger bara tidskrifter med ISSN. Det planeras att utvidga 
dataunderlaget med att inkludera tidskrifter som inte har ISSN. Malet ar att famed alla de 
nordiska landemas samkataloger i sin helhet pa en CD-ROM skiva. Samkatalogen ger tillgang 
till ungefar 130 000 olika tidskrifter med over 600 000 bestandsuppgifter fran over 700 
bibliotek. 

NOSP-katalogen har sedan starten distribuerats pa mikrofilmkort. Eftersom intresset !Or 
mikrofilmkort ar pa nedatgaende sa lanseras fran och med 1995 NOSP-katalogen pa CD
ROM. 

Som en del av avtalet med de enskilda landerna returnerar UBO tva ganger arligen de samlade 
bestandsdata med tillhorande ISSN, sa att NOSP kan goras tillganglig for onlinesokning via 
landets nationella soktjanster. 89 I Sverige sker detta genom LIBRIS. 

85Singsaas K. G., 1994, s. 11 
86Wegelius P., 1991, s.135f 
87Fagerli Hans Martin, 1992, s. 3 
88Singsaas, K.G., s.ll 
89fagerli Hans Martin, s.4 
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4.3 Utvidgade onlinekataloger och integrerade informationssystem 

Det finns en allman tendens som gar ut pa att vidga onlinekatalogema ocb forena manga 
informationsresurser under ett ocb samma "skal".90 Biblioteken lagger upp 
egenproducerade eller kommersiella databaser i anslutning till onlinekatalogen. Ofta bar 
man ocksa en koppling till CD-R OM-nat dar ytterligare databaser finns. !bland finns 
innebailsforteckningar ur tidskrifter ocb en del fulltextdatabaser samt det egna 
universitetets uppsatser ocb forskningsrapporter ocb kanske inscannade bilder fran 
specialsamlingar av olika slag. Dessutom finns det mojligbet att koppla upp sig till andra 
onlinekataloger ocb till Internet. Denna typ av onlinekatalog ar vanligtvis en viktig del av 
universitetets eller institutionens informationssystem. Termen for system av denna typ ar 
Campus Wide Information Systems (CWIS) eller Public Access Computer Systems 
(P ACS). Det som utmarker en sadan ar att den ocksa kan nas over det lokala natet ocb over 
telenatet. Man skall kunna koppla upp sig till den fran alla delar av universitetsomradet 
men ocksa hemifran och kanske fran bela varlden. 

4.4 Snabba dokumentleveranser 

11Dokumentleveranser" ar ett oklart begrepp men i praktiken avses vanligtvis till skillnad 
fran "fjarrlan" snabba leveranser av kopior pa tidskriftsartiklar per fax, filoverforing eller 
elektronisk post.91 Framfor alit ar det en aterspegling av det faktum att aUt mera material 
nu finns i digital form. Det tal as darfor ofta om "elektroniska dokumentleveranser", vilket 
innebar att det bandlar om digitala original eller digitaliserade dokument som man pa nagot 
satt far tillgang till via natverk for datakommunikation. En viktig strategisk fraga fOr 
biblioteken ar om denna verksamhet skall overlatas at olika kommersiella leverantOrer eller 
om man skall samarbeta med andra bibliotek ocb kasta sig in i konkurrensen. 

Under senaste aren bar det vuxit fram ett start antal kommersiella tjanster for 
dokumentleveranser och det tillkommer hela tiden nya. De drivs av tidskriftsagenter, 
databasvardar, dokumentleveransfirmor, forlag ocb databasproducenter. Detar ett "hett" 
omrade som paverkar bade bibliotek, fOrlag och anvandare. Drivkraften bakom den 
snabba utvecklingen ar stigande kostnader, minskade anslag, nya finansieringsforrner 
inom universitets- och hogskolesektom samt det faktum att alit mer material blir 
tillgangligt i elektronisk form. De traditionella dokumentleveranstjanstema bar hittills 
forlitat sig pa post ocb fax men man kan nu se en tendens att overga till digitalisering och 
direkt overforing via natet. 

Sedan lang tid tillbaka bar det funnits sarskilda dokumentleveranscentra. Flera av dessa 
aterfinns inom biblioteksvarlden t ex BLDSC ocb specialbibliotek av olika slag men det 
finns ocksa kommersiella firmor som bedrivit verksamhet inom omn1det i manga ar. 
Manga databasvardar bar traditionellt anlitat dessa men nu erbjuder de sjalva ett standigt 
okande antal databaser i fulltext ocb detta gor att slutanvandama mycket lattare kan fA den 
information de omedelbart bebover. Sokresultaten kan "downloadas" till den egna 
barddisken eller sandas med elektronisk post eller fax. Nagra av de viktigaste ar: 

90Skogmar, G., Biblioteken ocb informationsteknologin, s. 7 
91 ibid, s. 9 
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+ BLDSC (British Library Document Supply Centre) ar varldens stOrsta och a.Idsta ~iinst 
av detta slag.92 Ungefar tre och en halv miljoner bestiillningar effektueras varje ar. 
BLDSC har introducerat en tjanst som kallas Inside Information. Detta ar en databas 
som bestar av innehallsforteckningarna i de 1 0 000 mest efterfragade tidskrifterna. 
BLDSC iir inte sjalv databasvard for Inside Information utan siiljer den i form av CD
ROM eller magnetband. Tjiinsten gar ocksa under namnet ETOC (Electronic Table of 
Contents Service). Bestallningarna till BLDSC skickas med e-post. Bibliotekstjiinst har 
inforlivat Inside Information med Artikelsok 

+Blaise (The British Library's Automated Information Service) ar en 
onlineinformationsatervinnings service som inkluderar tillgiinglighet via ett granssnitt 
pa WWW, Blaise Web.93 Detta innebiir att individuella anviindare f'ar tillgang till de 
bibliografiska posterna tillgiingliga for iimnessokning mm. En direktliink till BLDSC 
gor det mojligt for registrerade individer att bestiilla material direkt. Blaise ger till gang 
till 22 databaser innehallande over 17 miljoner bibliografiska poster. Den tillgiingliga 
informationen bestar av bibliografiska poster for material varierande fran de forsta 
tryckta bockerna till de nyaste vetenskapliga rapporterna. Tiickningen striicker sig over 
alla iimnesomraden och lander. 

Tillgang till Blaise fas genom ett niitverk eller via en dator med modem genom Janet, 
Internet och andra varldsomspiinnande nat. Blaise Web kan nas via Web-browsers som 
t ex Netscape och Mosaic. 

+ UnCover etablerades 1993 som ett samarbete mellan forlaget BH Blackwell Ltd och 
CARL cooperation (Colorado alliance for research libraries).94 UnCover indexerar ca 
17 000 tidskrifter och tacker ca sju miljoner artiklar.95 Varje ar tillkommer ca 750 000 
artiklar.96 I CARL-systemet finns ocksa BLDSC:s forteckning over tillgiingliga titlar 
och i den man tidskrifterna inte finns i UnCover kan kopiebesta.Ilningar goras hos 
BLDSC via CARL. Kopior pa bestiillda artiklar faxas inom 24 timmar och 
prisuppgifter ges online. Betalning sker via kundkonto eller kreditkort. A vgiften 
ligger pa cirka $ 8.50 plus copyrightavgift.97 UnCover nas via Internet och det kostar 
ingenting att soka i databasen, du betalar bara for de artiklar du bestiiller. Den kan 

alltsa anviindas som en allmiin resurs for iimnessokning och belaggning. 

UnCover samarbetar med sa kallade contributor libraries vars samlingar de stoder sig 
pa, dvs deras prenumerationer pa papperstidskrifter Slutanviindarens bestallning gar 
genom UnCoverdatabasen som slussar bestiillningen tilllokaliserat bibliotek. 
Biblioteket scannar den onskade artikeln elektroniskt till UnCover-databasen. Om 

92Skogmar G., "Just-in-time11 ,1993, s.12 
93BJaise-linekatalogen 1996 (informationsblad) 
94Nilsson 1., 1995, s. 55 
95Skogmar G., "Just-in-time", 1993, s. 13 
96http :// carl.org/uncover/what.html 04/09/96 09:20:29 
97Nilsson 1., 1995 
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forlaget som ger ut tidskriften tillater lagring, ligger artikeln kvar i databasen. Om 
samma artikel efterfragas igen behover bestallningen ej ga till biblioteket utan kan 
sandas direkt fran UnCover-databasen. Leveransen kan da ske inom en timma, men 
alia forlag tillater inte detta. 

+ RLIN (Research Libraries Infonnation Network) ar en bibliografisk tjanst i USA som 
drivs av RLG (Research Libraries Group). RLG ar en samarbetsorganisation for de 
stOrsta forskningsbiblioteken. Aven RLIN har en dokumentleveranstjanst och den gar 
under namnet CitaDel. CitaDel ger tillgang till bl a sex databaser fran University 
Microfilms International (UMI) som ocksa fungerar som kopieleverantor. Man kan fa 
kopior per post, fax eller filoverforing via ArieL 

+ RAPDOC (Rapid Document Delivery) ar ett experiment i Nederlandema som 
administreras av Pica och som ar intressant for fjarrlaneomradet. Bibliotek har gatt 
ihop i ett samarbete kring snabba dokumentleveranser.98 Picas 7 000 mest efterfragade 
tidskrifter har lagts upp i en sarskild databas med deras innehallsforteckningar. 
Tidskriftsagenten Swets & Zeitlinger star for innehallet i databasen. Kaman i 
samarbetet gar ut pa att biblioteken har fordelat ansvarsornraden sinsemellan och 
forbundit sig att sta for snabba kopieleveranser for de titlar som Pica anvisat dem. De 
stravar mot att leverera kopioma inom 24 timmar. Planer finns pa att utoka samarbetet 
till att omfatta aven folkbibliotek och ge tillgang till RAPDOC aven for utlandska 
anvandare. 

+ WebDOC99 har som mal att ge en natverksinfrastruktur dar anvandarna far adekvata 
lokaliseringsresurser och dar de kan lita pa att dokument ar tillgangliga. Universitet 
och forlaggare kan erbjuda till gang till dokument som de ager och ta tillvara sina 
kommersiella intressen. 

WebDOC-projektet erbjuder en centralkatalog med tillgangliga elektroniska 
dokument, WebCAT. De deltagande biblioteken bidrar med titelbeskrivningar och 
abstracts om tidnings och tidskriftsartiklar och annat material till denna centralkatalog 
med elektroniska publikationer. 

De deltagande biblioteken och forlaggama bygger och uppriitthaller sin egen 
dokumentserver som det hanvisas till i centralkatalogen. Anvandama kontaktar via sin 
WWW-browser centralkatalogen och soker i WebCAT. Nar de funnit den publikation 
de vill ha kan anvandaren bestalla dokumentet genom att klicka pa en 
bestallningsknapp. I motsats till den vanliga mekanismen pa webben sa f'ar inte 
anvandama den aktuella URL:en direkt. Nar bestallningsknappen klickas kollar 
systemet villkoren som giiller for atervinning av detta specifika dokument till denna 
specifika anvandare. Det finns tre mojligheter: 

98Skogmar G., "Just-in-time", 1993, s. 14 
99http://www.pica.nl/docs/en/webdoc/webp, 08/28/96 , 09:25:07 
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1. Dokumentet kan atervinnas gratis; bestallningen sands till dokumentservern. 
2. Dokumentet faller under ett licensavtal mellan universitetsbibliotek och forlaggare och 

Hi.r fritt atervinnas av anvandare som arbetar pa detta universitet. I detta fall sands 
ocksa besHillningen direkt till dokumentservern. 

3. Dokumentet ar inte fritt. I detta fall maste anvandaren knappa in sin kod och PIN-kod 
till ett forbetalt konto som kan erhallas fran biblioteket som anvandaren ar knuten till. 
Detta ar en procedur som ar vanlig i Nederlanderna for slutanvandarinitierat fjarrlan. 
Efter det att kontot har kollats och krediterats, far anvandaren tillgang till en URL som 
ger tillgang till dokumentet. 

+ OCLC (Online Computer Library Center) ar en icke-vinstdrivande bibliografisk service. 
Den har som mal att formedla tillgang till information och reducera kostnader for att skaffa 
information.lOO OCLC:s tjanster hjalper bibliotek att lokalisera, skaffa, katalogisera och 
lana biblioteksmaterial. 

Databasen WorldCat, som ocksa gar under namnet Online Union Catalog (OLUC) ar 
varldens stOrsta bibliografiska databas. Den innehaller ca 28 miljoner poster och den byggs 
upp av drygt 4 000 medlemsbibliotek over hela varlden. OCLC har utvecklat ett soksystem 
som kallas FirstSearch. Har finns bade World Cat och ett stort antal databaser som till 
exempel Periodical Abstracts mfl. Via Internet ger OCLC tillgang till PRISM, FirstSearch 
och Electronic Journals Online. 

Under FirstSearch finns databaserna ContentsFirst och ArticleFirst som ger till gang till 
innehallsforteckningarna i 11 000 tidskrifter. OCLC far underlaget fran tidskriftsagenten 
EBSCO. Till ContentsFirst och ArticleFirst ar dokumentleveranstjansten Dispatch Service 

kopplad. Har kan man valja mellan olika leverantorer, leveranstider och leveransmetoder. 
Leveranstiderna varierar beroende pa vilken metod som valj s, antingen fax eller vanlig 
post. Betalning kan goras via ett depositionskonto, ett speciellt kupongsystem eller med 
kreditkort. 

Svensk agent for OCLC ar Bibliotekstjanst men OCLC kan aven nas direkt via Internet 
eller uppringd fOrbindelse. 

4.4.1 Elektroniska dokumentleveranser 

Standardprotokoll for dokumentbestallning, fjarrlan och forvarv: Det fortfarande finns en 
hel del tekniska problem kring elektroniska dokumentleveranser.lOl Nar det galler 
digitala dokument pa Internet och WWW giiller det framst ±loran av olika format som kan 
krava sarskilda lasprogram eller dyr skrivarutrustning om man vill ha hog kvalitet och 
snabba utskrifter. Olika dokumentleveranstjanster bar sina egna rutiner och format men 
man kan som regel inte skicka bestiillningar mellan olika system. Det pagar emellertid ett 
omfattande standardiseringsarbete som gar ut pa att gora detta mojligt. Den tekniska 
basen for elektroniska dokumentleveranser ar framfor alit Internet och de funktioner som 
finns i TCPIIP-protokollet. Inom biblioteksvarlden finns standardprotokollen Z39.50 och 

100http://www.oclc.org/promo/4968ocgl, 08/29/96, 09:54:33 
101Skogmar G., Elektroniska dokumentleveranser och elektronisk publicering, 1996, s. 294 
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ILL. Z39.50 ar ert protokoll fOr informationssokning i databaser men nyare versioner 
innehaller ocksa funktioner for dokumentbestaJiningar. 

Inom den akademiska varlden ar anvandningen av datanat for olika andamal stor.l02 
Universitet och hogskolor i olika lander ar sammankopplade via Internet som anvands for 
datatransmission, e-post, sokning i databaser mm. Transmissionsbastigbeten i Internet beror 
pa de olika tillkopplade naten. De nordiska forskningsnaten Funet, Sunet, DENet, Uninert ocb 
Suris som tillsammans utgor Nordunet, bygger ocksa pa TCPIIP-protokollet och ar en del av 
Internet. 

Betraffande material i pappersform sa ar scanning ert alternativ till fotokopiering ocb fax 
men det ar fortfarande relativt dyrt ocb langsamt. For narvarande ar det vanligaste sartet 
art skicka digitala 11fotokopior" over natet art anvanda RGL's Ariel (se vidare 4.5.3). Derta 
programpaket anvands nu av mer an 1 000 bibliotek over bela varlden. 

Det finns flera protokoll som kan anvandas for art bestalla dokument. Den enklaste ar 
elektronisk post ocb det har blivit vanligt art belt enkelt anvanda e-post for art sanda over 
fjarrlanebestallningar: 

t Multimedia Internet Mail Extensions(MIME) gor det mojligt att sanda dokument i 
en mangd format sorn e-post. 1 03 MIME ar egentligen en utvidgning av 
Internetstandarden for elektronisk post. Det ar ert sart art koppla ibop en eller flera 
bilagor till en enda meddelandefil. Om du vill bifoga ert dokument i ett e
postmeddelande bifogar du helt enkelt en kopia av dokumentet som en MIME
bilaga.104 Detta medfor art det bara kravs en enda overforing av information i natverket 
for att flytta flera komponenter i ett .enda paket. Eftersom Web-sidoma kan inneha.lla 
bade text, ljud, grafik ocb rnycket annat, ar mojligheten art samla ihop alia des sa 
kornponenter till ett enda paket vallampat for MIME. Med applikationer som bygger pa 
MIME kan dokurnent sandas direkt till slutanvandare. 

t Electronic Data Interchange (EDI) kan definieras som ''det papperslOsa utbytet av 
information mellan datasystem11

• 105 I stallet for att samma data skrivs in av flera 
organisationer, skall datan bara skrivas in en gang ocb sedan overforas elektroniskt 
mellan datorsystem.l 06 Detta minskar onodigt dubbelarbete och pappershantering. 
Saledes sparas tid och pengar. Dessutom minskar risken for fel. 

Inom biblioteks- och informationsomradet anvands EDI for att formedla bestallningar 
och ekonomiska transaktioner pa elektronisk vag. I 07 Den vanligaste information som 
utbyts ar darfor: pris, uppdateringar, order, bekraftelser, fakturor, kreditnotor och andra 
ekonomiska overforingar. EDI kan ocksa anvandas for att skicka dokument. 

102Jackson, M., Using the Internet for interlibrary loan and document delivery, 1996, s. 267f 
103Christer Sturmark forfattargrupp, 1995, s.140 
104Tittel E., 1996, s. 42 
105Hyams, E., 1992 
106£DI: an introduction, 1994, s. 3 
107Skogmar, G., Elektroniska dokumentleveranser och elektronisk publicering, 1996, s.294 
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4.4.2 Metoder fOr dokumentleverans 

Det vanligaste sattet for att formedla dokument ar fortfarande per post.l08 For snabb leverans 
anvandes i dag allmant grupp 3-fax. Normalt kopieras ett dokument innan det sandes med fax, 
men med modema faxapparater kan man sanda utan mellankopiering. Grupp 3-fax fungerar 
over telefonnatet. Resolutionen ar ratt lag, omkring 200 dpi. 

For overforing med stOrre hastighet finns grupp 4-fax som anvander digitala datanat med 
hoghastighetsrorbindelse. Resolutionen ar hog, 300 dpi. Nackdelen ar att dear dyra och finns i 
fa organisationer. 

DokumentOverforing via satellit ar en annan mojlighet for snabb overforing, men faller 
tillsvidare pa ekonomiska kalkyler. Satellittransmission ar idag lOnsam vid overforing av stora 
volymer information till flera anvandare. Satellittransmission fordrar ocksa delvis special 
apparatur och standardfragoma ar inte helt lOsta. Snabb elektronisk dokumentoverforing till 
rimliga kostnader far man inte annu till stand med fax over telefonlinjer eller digitala nat, eller 
genom satellittransmission. Darfor har andra mojligheter utvecklats, sasom overforing via 
Internet. 

4.4.2.1 Intemationella projekt 

Har presenteras ett urval av intemationella projekt som sysslar med elektroniska 
dokumentleveranser: 

+ NAILDD (North American Interlibrary Loan/Document Delivery Project) Allt 
eftersom akademiska bibliotek och forskningsbibliotek blev mer och mer beroende av 
varandra for att kunna klara av att fylla informationsbehovet fran de lokala anvadarna, 
blev fjarrlan och dokumentleveranser mycket viktiga.l09 I samarbete med bibliotekarier 
och dokumentleverantOrer sa initierade the Association of Research Libraries (ARL) 
NAILDD projektet vars malar att framja utveckling som skall forbattra leveranser av 
biblioteksmaterial till anvandama till rimlig kostnad for biblioteken.llO NAILDD syftar 
till att skapa en helt elektronisk miljo for dokumentbestallningar och 
dokumentleveranser. Slutanvandama skall sjalva kunna gora bestallningar och slussas 
till olika dokumentleveranstjanster. Tanken ar att anvandaren skall borja med det egna 
bibliotekets katalog och ga vidare om det sokta dokumentet inte finns dar. Projektet vill 
effektivisera tillgangen till forskningsresurser via natverk. Ett "somlOst" granssnitt 
mellan system, hopkopplat med stodjande biblioteks- och institutionsprogram, 
policys och praxis skall tillata en anvandare att: 

- soka ett antallokala bibliotekskataloger och andra biblioteks kataloger, 
citationsdatabaser och andra elektroniska kallor till bibliografiska resurser. 

108Mickos, E., Forbattring av dokumentleverans i Norden, 1993, s. 25 
1 09http ://www.nlc-bnc.ca/ documents/libraries/resource-sharing/naildd 1. txt, 04/0 1/96, 
10:52:06 
11 Ohttp ://www .nlc-bnc.ca/ documents/libraries/resource-sharing/naildd 1. txt, 04/01/96, 
10:52:06 
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- overfora en citation till en elektronisk bestiillning. 
- kolla i det lokala bibliotekets onlinekatalog for att se om det efterfragade finns inne. 
- dirigera en forfragan/bestallning till en av ett antalleverantOrer, inklusive 

kommersiella dokumentleverantorer eller valfritt biblioteks fjarrlane- eller 
dokumentleveransavdelning. 

- kommunicera med leverantoren (bibliotek eller kommersiell) pa elektronisk vag. 
- motta en bok, en fulltextartikel eller en bildkopia av dokument som ej skall 
returneras, direkt till hans arbetsstation. 

+ SUBITO (Tyskland) Har ungefar samma mal som NAILDD. Man avser ocksa att gora . 
skillnad mellan kommersiella och icke-kommersiella anvandare. 

+ TULIP, The University Licensing Program, ett pilotprojekt som forlaget Elsevier 
Science genomfdr i samarbete med amerikanska universitet. I projektet lagrar mari 
elektroniska versioner av tidskrifter.11I Avsikten ar att testa natverksdistribution till 
olika typer av mottagare, utveckla altemativa lagliga och ekonomiska tillvagagfmgssatt 
och prova olika anvandargranssnitt. 112 "Granssnittet arden kritiska och absolut 
avgorande faktom for om ett system skalllyckas" enligt Elsiver. 

+ DECO MATE (Delivery of Copyright Material to End users) ar ett digitalt projekt 
som bar som mal att forse slutanvandare med tillgang till copyright material i 
elektronisk form.ll3 Det ar ett samarbetsprojekt mellan universitetsbibliotek i Europa. 
De deltagande biblioteken mottager delar av deras periodicabestand i fulltext 
elektronisk form direkt fran fOrlaggaren. Dokumenten skall goras tillgangliga i 
biblioteken genom utvecklandet av ett mjukvarupaket. 

Malet for projektet ar att finna lOsningar till problemen med copyright i det elektroniska 
biblioteket. Lagliga och tekniska losningar skall finnas for problem som omger leverans 
av copyrightmaterial. 

4.4.3 Ariel 

Det ar forenat med viss problematik att fa tillgang till artiklar som anvandaren t ex genom en 
onlinesokning fatt information om.ll4 Biblioteket som bar ifragavarande tidskrift skall 
lokaliseras och anvandaren skall snabbt och enkelt fa en kopia av artikeln. De fiesta 
artikelkopiorna distribueras fortfarande med post, for snabb leverans faxas en bel del men 
kvaliteten ar inte speciellt bra, dessutom ar telekommunikationsavgiftema hoga. En del 
artiklar finns i sin helhet i fulltextdatabaser och kan skrivas ut direkt. Artiklar kan aven lasas 
in i elektronisk form och sandas via nat som t ex Internet. 

RLG har forsokt lOsa detta problem. Internet var nagot som manga anvande och som redan 
betalades for; bildlasare och laserskrivare var redan i allmant bruk. Detta resulterade i borjan 

lllNedslag i bibliotekens elektronikdjungel, projektrapportl BIBSAM, 1994, s. 81 
112Mannerheim Y., 1996, s. 149 
113http:// www.ida.unisa.edu.au/decom, 08/28/96, 08:22:03 
114Mickos E., Ariel, ett fantastiskt redskap for fjarrlan- men inte i Norden? 1996, s.313 
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av 1991 i Ariel, som ar ett dokumentaverforingssystem som gor det mojligt att scanna in 
artiklar, foton och liknande dokument och sanda dessa elektroniska bilder till andra Ariel 
arbetsstationer dar de skrivs ut pa laserskrivare.ll5 

Ariel var det forsta PC-prograrnmet for att Hisa in dokument och sanda dem over Internet. 
K valiteten pa dokumenten var battre an med fax, sandning over Internet kostade inget extra. 
Under 1995 lanserade RLG en Windows-version av Ariel med forbattrade egenskaper. Efter 
detta har anvandningen av Ariel okat kraftigt speciellt i USA, men ocksa i Europa . 

Ariel-dokument kan sandas enbart till en annan mikrodator som ocksa har Ariel-utrustning. 
Man kan valja mellan att den sandande filen raderas direkt efter sandning, lagras i minnet 
eller skrivs ut lokalt. Ariel har en inbyggd felkontroll av sandningarna. Medan Ariel sander 
kan andra dokument samtidigt lasas in, mottagas och skrivas ut. 

Copyrightfragor: 

Problemet med Ariel i forhallande till kopiering ar att dokumentet som lases in och overfors i 
elektronisk form aven kan lagras elektroniskt. Regeln bor vara att dokumenten inte lagras 
elektroniskt men detta ar naturligtvis omojligt att overvaka. I liknande projekt med inUisning 
och elektronisk sandning av artiklar raderas i vissa fall filerna automatiskt efter det 
dokumenten skrivits ut for att inte bryta mot copyright-lagen. 

I England skall mottagaren av dokumentkopian underteckna ett formular dar han forsakrar att 
han inte tidigare fatt en kopia av samma material, att kopian skall anvandas endast for 
forskning eller studier for eget andamal och att sa vitt han vet har ingen annan person som han 
samarbetar med vid samma tidpunkt skaffat eller forsokt skaffa sarnma material for samma 
anvandning. Den allmanna regeln i USA ar "the rules of five", det vill saga att biblioteken har 
lov att totalt kopiera fern artiklar fran samma tidskrift. Kommersiella dokumentforrnedlare 
sasom OCLC och CARL med UnCover betalar copyright till forlagen och inkluderar 
copyright-avgiften i priset for dokumentet. 

4.4.4 Ariel i Norden 

Informationstjansten vid Statens tekniska forskningscentral i Finland (VTT) har pa uppdrag 
av NORD INFO undersokt anvandning av Ariel och Internet for snabbare dokumentleverans i 
Norden.116 Ariel har under tiden oktober 1992 till maj 1993 installerats och anvants i nordiska 
universitetsbibliotek. Syftet med projektet har varit att undersoka hur man kunde forbattra 
dokurnentleverans i nordiska bibliotek genom att gora dokumentoverforingen snabbare, mera 
tillforlitlig och billig i forhallande till snabbheten genom att anvanda Internet och den nya 
programvaran Ariel. Ett annat mal har varit att undersoka mojlighetema att integrera 
dokurnentleverans med Ariel i bibliotekens fjarrlanerutiner. 

Ett stort problem har for manga varit en Iangsam bildlasare. Det tar 20-25 sekunder per sida. 
KIBIC, som bar Nordens stOrsta fjarrlanevolym, gjorde ett forsok: de tog slumpvis valda 

115http://www-rlg.stanford.edu/ariel, 18/4 1996 13:22 
I 16Mickos E., Forbattring av dokumentleverans i Norden, 1993, s. 24f 
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artiklar, sande dem bade med Ariel och kopierade dem och .sande per post. Sandning med 
Ariel tog ca tre ganger langre tid an kopiering, kuvertering och postning. En langtgaende 
rationalisering hos KIBIC gor att tiden for kopiering och postning ar ytterst kort. Andra 
bibliotek med andra rutiner uppger att sandning med Ariel tar lika lang eller dubbelt sa lang 
tid som for kopiering. 

Biblioteken noterade forslag till forbartringar och andringar av Ariel for art vidarebefordra 
dem till RLG for atgarder. Forslag till forbartringar var: snabbare bildlasare, att kunna granska 
de inlasta sidoma pa bildskarmen och en windows version. 

Pa fragan om vilka Ariels basta egenskapema ar svarade biblioteken pa foljande sart: 
+ mojlighetema art samtidigt inlasa, sanda, motta och skriva ut. 
+ billigt, enkelt, skoter sig sjalvt (mottagning). 
+ snabb overf6ring, ingen postning eller manuellt skrivande behovs, bra kvalitet pa kopian. 
+ Iatt att anvanda, inlasning direkt ur bocker utan mellankopiering, sparar papper och tid. 
+ snabb dokumentleverans som forbattrar var service till kunden. 

Biblioteken tillfragades om det skulle vara enkelt att integrera Ariel i fjarrlanerutinema. Sa 
gott som alia svarade ja. Fjarrhinerutinema varierar mellan biblioteken. Bibliotek med stor 
fjarrlanevolym bar ofta en separat kopieringsavdelning. I bibliotek med fa bestallningar skoter 
samma personal ofta om hela kedj an: belaggning, framtagning, kopiering och postning. I det 
forsta fallet ar det naturligt att Ariel, precis som faxapparaten skall finnas pa 
kopieringsavdelningen. Da raknar man ocksa med att Ariel-apparaturen anvands sa mycket art 
det inte blir fraga om att anvanda apparaturen for andra andamal. I det fall att volymen ar liten 
och samma person skoter hela bestallningen ar Ariel-apparaturen knappast helt utnyttjad. Da 
kan det vara andamalsenligt att ha Ariel i tva apparater: en for sandning och en fOr 
mottagning. Mikrodatom och bildlasaren kan da utnyttjas for andra andamal och den 
mottagande Ariel-apparaturen kan vara pakopplad hela tiden. 

Det vore naturligt att i forsta hand anvanda Ariel for "rush"-bestallningar men antalet ar i 
allmanhet ratt litet. 

De slutsatser man kom fram till efter projektets slut var art tekniken fungerade och kvaliteten 
pa dokumenten i allmanhet klassades som god eller mycket god. Intresset bland biblioteken 
har varit stort, men man anser art det finns funktioner som maste utvecklas for att Ariel skall 
kunna anvandas i storre utstrackning. For bibliotek med stora fjarrlanevolymer ar en snabbare 
procedur for att lasa in dokument ett absolut villkor. For bibliotek som sander nagra artiklar 
per dag spelar hastigheten inte nagon storre roll. 

Ungefar halften av de deltagande biblioteken har meddelat att de antagligen fortsatter med 
Ariel. Intresset for att fortsarta med Ariel hanger mycket samman med hur manga andra 
bibliotek som gor det och hur de prissatter sina Ariel-dokument. 
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4.4.5 Jamlorande studier av fjarrlan och kommersiella dokumentleverantorer 

Fjarrllmetrafiken okar, fran 1986-1993 sa okade fjarrlaningen med 77% enligt ARL. En av 
metoderna som biblioteken mer och mer anvander for att klara av denna vaxande volym 
av aktivitet ar att kopa fotokopior fran kommersiella dokumentleverans firmor hellre an 
att belasta en redan overbelastat fjarrlanesystem. 

Dokumentleveranser som ar kosteffektiva och anHinder i ratt tid hailer pa att bli en stor 
angeHigenhet eftersom manga akademiska bibliotek tvingas gora nedskamingar i tidnings 
och tidskriftsbudgeten.ll7 En amerikansk studie undersokte kostnaderna och svarstiden 
for traditionellt fjarrlan och kommersiella dokumentleverantOrer. Det botjade nar Vassar 
College tvingades att gora nedskamingar i tidskriftsbudgeten. De tvingades att saga upp 
ett antal anvandbara titlar och som resultat av detta vacktes ett intresse i att utforska 
alternativa vagar att skaffa tidskriftsartiklar. Trots att anvandarna generellt var nojda med 
svarstiden for fjarrlan var Vassar College oroliga for att inte snabbt nog kunna leverera 
artiklar fran de tidskrifterna som sagts upp. De hade inte anvant sig av 
dokumentleveranser tidigare och var darfor intresserade av att ta reda pa hur nagra av 
dessa altemativ stod sig jamrort med fjarrlan med avseende pa formaga att Ieverera 
efterfragad artikel, kostnad, leveranstid och kopiomas kvalitet. 

En fjarrlanebestallning av artiklar valdes pa mafa varje dag. Bestallningen fjarrlanades 
fran bibliotek och sandes samtidigt till kommersiella leverantOrer. En jamforelse mellan 
potentiellt och faktiskt utforande i procent: 

leverantOr potentiell faktiskt 
TIF 100 89 
IOD 100 87 
Fjarrlan 100 83 
UMI 40 100 
TGA 23 83 

En icke utford bestallning definerades som en dar leverantoren potentiellt kunde leverera 
men inte gj or de det. 

Leveranstid: 

Leverantor Genomsnittlig tid Snabbast Langsammast 
TGA 12 40% (4) 20% (2) 
Fjarrlan 13 65% (28) 9% (4) 
UMI 15 49% (11) 14% (3) 
TIF 22 21% (10) 37% (16) 
IOD 23 16% (7) 60% (27) 

Leveranstid definierades som det antal kalenderdagar mellan det att besHillningen sandes 
och dokumentet mottogs. 

117Kurosman, K., Ammerman Dumiak, B., 1994, s. 129ff 
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Enligt data insamlad i denna studie star sig konventionell fjarrlan val jamfort med de 
kommersiella leverantOrema avseende dess formaga att leverera kostnadseffektivt och att 
pa ett palitligt satt forse forskare med den information de behover. Den genomsnittliga 
svarstiden for artiklar erhallna via fjarrlan var bara en dag langsammare an den 
genomsnittliga hastigheten for den snabbaste av de kommersiella leverantorema. 

Med avseende pa de leverantOrer som med stOrsta sannolikhet kunde leverera efterfragade 
artiklar, fick fjarrh\n ganska hoga poling. I denna studie var de fiesta av de artiklar som 
lanats via fjarrlan fyllda inom den lokala regionen. Fjarrlan var billigast om man ser till 
den genomsnittliga direkta kostnaden. Skillnader i kvalitet var obetydlig. 

Andra studier har kommit fram tillliknande resultat vid jamfOrelse av service och kostnad 
hos kommersiella dokument leverantorer och traditionellt fjarrlan.IIS Resultaten indikerar 
att kornmersiella firmer inte kan rekomrnenderas som en total ersattning fOr fjarrlan, men 
att de kan tillfora flexibilitet till ett biblioteks dokumentforsorjning . 

4.5 Datakommunikation och standarder 

For att utrustning av olika fabrikat skall kunna kommunicera sinsemellan erfordras 
standardprotokoll och standardformat.ll9 Biblioteksviirlden var nagot av en pionjiir inom 
detta omn1de genom MARC-formatet som mojliggor utviixling av bibliografiska data. Det 
finns ocksa nya standarder som standardprotokollen for sokning och fjarrlan, SR/Z39.50 
ocb ILL. Dessa gor det mojligt att soka i belt olika system med hjalp av ett och samma 
sokspnlk samt art siinda fjarrlanebestallningar mellan olika system. 

4.5.1 Z39.50/SR 

Z39.50 iir ett amerikanskt standardprotokoll for informationssokning i databaser som 
syftar till att man skall kunna soka i en mangd databaser pa ett och sarnma satt trots att det 
kan rora sig om belt olika system. Varje system maste tolka sokfragor och andra 
komrnandon som kornmer fran Z39.50-protokollet och oversatta till det egna "spraket'' . 
Det revolutionerande med Z39.50 iir att detta protokoll tillater mycket avancerade och 
precisa sokningar. Protokollet iir utvecklat av NISO (the National Information Standards 
Organization).l20 Implementering av Z39.50-standarden gor det mojligt for anviindare av 
olika mjukvaruprodukter att kommunicera med varandra och utbyta data. Med bjalp av 
Z39.50 blir det lokala anvandargranssnittet som anvandaren iir bekant med tillgangligt for 
att soka i andra databaser, trots att det kan rora sig om belt olika system. Soksystemen kan 
frikopplas fran databasema och beterogena system framsta som om de vore ett ocb 
detsamma. Informationen stalls i centum och inte medlen for att na den. 

IISpedersen, W., Gregory, D., 1994, s.263ff 
119Skogmar, G., Biblioteken och informationsteknologin, s. 12 ff 
I20z39.50 and SR: an overview, 1994, s.3 

49 



Det finns manga klientprogram som kan anvandas for att soka i Z39.50-servers.l21 Detar 
mycket viktigt att kommersiella Ieverantorer borjar utveckla produkter. Detar ofta detta 
som avgor om en standard skall tillampas i verkligheten eller forbli en skrivbordsprodukt 
Till skillnad fran en del ISO/OSI-standarder ar Z39.50 nagonting som manga praktiskt 
arbetar med att utveckla produkter for. Det finns nu ett femtiotal Z39.50-servers igang 
t.ex. OCLC, RLIN, Library of Congress och Pica. Kommersiella databasvardar som 
Dialog/Data Star och manga andra haller ocksa pa med utvecklingsarbete inom omradet. 

SR, eller ISO 10162/3, ar en intemationell standard for informationsatervinning fran ISO 
(the International Standards Organization).122SR ar i allt vasentligt identisk med Z39.50 
version 2. 

Z39.50 kan implementeras direkt over TCPIIP. Darfor stOds Z39.50 av ett snabbt vaxande 
antal av databasvardar och hailer pa att bli den "riktiga" standarden. Bade SR och Z39.50 
ar OSI-standarder men SR anvands knappast. Bade SR och Z39.50 ar standarder for 
sokning i databaser som framst utvecklats med tanke pa bibliotek men som ocksa kan 
anvandas for att soka i icke-bibliografiska databaser. Standarden fungerar som ett 
gemensan1t protokoll till vilket olika databasvardar kan anpassa sig.123 De tva standardema 
ar valdigt kompatibla dar de overlappar varandra, och det ar mojligt for SR att ignorera de 
bitar av Z39.50 som den inte kanner igen. Mojligheten att sla sarnman de tva standardema 
har diskuterats och ett intensivt arbete pagar nu for att gora version tva av SR helt identiskt 
med version tre av Z39.5Q.l24 

4.5.1.1 ONE (OPAC Network in Europe) 

ONE ar ett kooperativt projekt dar nationalbibliotek i Europa deltar, bl.a. Sverige.l25 Det 
har som mal att knyta sarnman viktiga biblioteksresurser i ett natverk och syftar till att ge 
biblioteksanvandare tillgang till bibliotekens online kataloger (OPAC:s) och nationella 
kataloger och detta skall stimulera och underlatta for samarbete mellan bibliotek i Europa. 
Med OP AC network menas Online Public Access Catalogue Network, dvs ett natverk av 
onlinekataloger, eftersom det pa langre sikt aven syftar till att gora samverkan mellan 
lokala, regionala och nationella system mojlig. 

Malet med projektet ar bland annat att: 
+ Sarnmanlanka europeiska biblioteksresurser i ett natverk med hjalp av SR/Z39.50 samt 

skapa lankar till andra SR/Z3 9. 50-servers pa Intemet.l26 
+ Implementera standarder for tillgang till kataloger: SR och Z39.50. 
+ Utveckla nya system som skall underlatta for biblioteksanvandarna i ett land att fA 

tillang till bibliotekskataloger i ett annat land. 
+ Utveckla europeisk kompetens pa omradet. 

121Skogmar G., ZIG och den nya versionen av Z39.50,1995, s. 22ff 
122Z39.50 and SR: an overview, 1994, s. 3 
123http://www.ua.ac. be/KB/mm/vanrn3 09/02/96 
124Skogmar G., ZIG och den nya versionen av Z39.50,1995, s.22 
125http://www.bibsys.no/one.html, 04/09/96, 09:08:21 
126z39.50 and SR: an overview, 1994, s. 11 
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4.5.2 ILL-standarden 

OSI ILL (Interlibrary Loan) ar en standard som ar speciellt avsedd for 
datakommunikation mellan bibliotek. Den ar som namnet sager ett protokoll for 
fjarrh1nehantering. ILL definierar datastrukturen for fjarrlanebestallningar, svar pa 
bestiillningar och informationsoverforing.127 Problemet ar dock att ILL i motsats till 
Z39.50 inte ratt nagot storre genomslag. Den har implementerats i Canada men ILL har 
samma problem som de flesta OSI standardema: de utvecklas for langsamt. 

127http://www.ua.ac.be/KB/mm/vanm3 09/02/96 08:24:43 
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5 Sveriges tva stora fjarrlanesystem 

Eftersom BTJ :s och LIBRIS fjarrlanesystem ar sa olika, bade till organisation och 
uppbyggnad, ar inte texten direktjfunforande. Vi tar upp det som ar centralt for de tva 
system en. 

5.1 BTJ 

BTJ-koncemen best:fu av ett moderbolag, uppdelat pa tva divisioner, och sju dotterbolag. Over 
dessa bolag ligger Bibliotekstjanst AB, dar styrelsen och VD verkar.128 Moderbolagen, BTJ 
Media och BTJ Databas handhar den gamla kfunverksamheten. BTJ Media skoter 
sambindningen, bokforsaljning nun. BTJ Databas skoter bibliografisk service, de egna 
databasema BURK och Artikelsok samt de kontakter BTJ harmed utlandska databaser och 
dokumentleverantOrer. BTJ System AB ar ett av dotterbolagen och de sysslar med 
dataservice, utveckling och underhall av datasystem, dator- och natverksdrift. BTJ 2000 skots 
av dem. Vidare finns dotterbolaget BTJ Produkter AB som saljer biblioteksinredningar mm i 
Sverige, Danmark och USA. Dotterbolagen BTJ Europe NV gor detsamma i Europa och BTJ 
Norge AB i Norge. BTJ Tryck AB star for tryckning av t.ex. becker och tillverkning av 
talbocker. BTJ Kirjastopalvelu OY ar BTJ:s motsvarighet i Finland, det haller nu pa att 
modemiseras. Dotterbolaget Lundgrens bokhandel i Malmo AB ar en forsoksverksamhet med 
en fack- och informationsinriktad verksarnhet. 

Koncemen gjorde 1995 en vinst pa 46 miljoner kronor och hade en omsattning pa 708 
miljoner.I29 I framtiden satsar BTJ pa att utveckla dotterbolaget i Finland till ett bolag som 
liknar det svenska med inriktning pa att vara ett fullserviceforetag framst for 
biblioteksmarknaden. Vidare skall man bOrja salja BTJ:s nya lokala bibliotekssystem (se 
avsnitt om BTJ 2000) i Holland och utOka den roll BTJ kan spela pa skolmarknaden inom 
inforrnationsstrukturering. Utover detta har BTJ en ambition art na en position som 
fullservicegrossist inom bokmarknaden i Norden. 

Pa fjarrlaneornradet verkar BTJ framst genom sitt lokala bibliotekssystem BTJ 2000, samt 
genom den databasservice de tillhandahruler. 

5.1.1 Andra dokumentleveranstjanster 

For art komplertera den amerikanska dokumenttillgangen ar BTJ sedan tva ar distributOr for 
det brirtiska databassystemet BLAISE-LINE(se vidare ... ). 130Det ar mycket populart i 
Skandinavien bl.a. beroende pa det stora utbudet av svaratkomliga dokument samt det faktum 
att de levererar 90% av sina bestallningar. Till skillnad fran OCLC kan biblioteken endast 
bestalla online fran BLDSC har. BTJ:s roll har ar att fakturera kundema. De far da materialet 
lite billigare, ca 1 kr/artikel. 

128BTJ Arsredovisning 1995, s.55 
129ibid s.11 
130jbid 
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BTJ tillhandahaller aven den intemationella motsvarigheten till Artikelsok, Article Search. 
Har bar BTJ ett eget bestallningssystem. 

5.1.2 Framtiden 

BTJ har planer pa att ut6ka sina dokumentleveranstjanster. Viktigt ar att tjanstema inte ar for 
lika. BTJ bar dock hittat intressanta databaser, med vars vardar de forhandlar. Catarina Brown 
pa BTJ ville inte specificera sig mer. 

Vi dare har BTJ ett projekt med OCLC som gar ut pa att gora det mojligt for svenska bibliotek 
att importera amerikanska MARC-poster via BURK sa att de far en svensk utfonnning. 

BTJ tittar ocksa pa OCLC:s bestallningsfunktion for att se om de kan utveckla ett annu 
enklare system. 

5.1.3 BURK 

5.1.3.1 Utveckling 

BURK ar de svenska folkbibliotekens bibliografiska natverk och bar katalogiseras alia backer 
och media. Det byggdes upp i borjan av 70-talet och utvecklades fran att vara ett stOd for 
produktionen av Utlandska nyforvarv till att bli hjartat i det centrala cirkulationssystemet 
BUMS.l31 BURK levererade bibliografiska uppgifter som behovdes for cirkulationssystemet 
och fOrsag BUMS-biblioteken med en totalkatalog forst pa mikrofilm och slutligen pa CD
ROM. 

1974 borjade man overfora BTJ:s centralkortskatalog till maskinlasbar form, och databasen 
BURK vaxer fort. Fran och med 1978 tas BTJ :s katalogkortsproduktion direkt ur databasen 
och BTJ tar de forsta stegen mot ett soksystem online. 1983 inleddes en forsoksverksamhet 
med kooperativ katalogisering. Det innebar att det ar mojligt for bibliotek med egna 
katalogiseringsavdelningar att sluta avtal med BTJ om att sjalva lagga in visst material i 
BURK och fa ersattning for det. BTJ kontrollerar dem sedan. Idag ar 15 bibliotek verksamma 
i den kooperativa katalogiseringen, daribland Stockholms-, Goteborgs- och Umeas 
stadsbibliotek. Det mesta av katalogiseringen gors dock av BTJ i Lund, bl.a. aUt det som ingar 
i sambindningen. 

1992 inleddes arbetet med att fora over BURK i en modem teknisk rniljo. Det innefattade 
konvertering av databas och belt nyskrivna program for produkter och rutiner. Det nya 
systemet med ett forbattrat BURK-sok, eftertradare till BOK-sok, togs i drift i slutet av 1993. 

131 http://www.btj.se/databas/burk /databasen_burk.html 96 04 09, kl 9.49, s.l 
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5.1.3.2 BURK:s huvudprinciper 

Huvudprincipema delas upp i fyra omraden och lyder som foljer: 132 

+ BURK innehaller sadant som frnns, har funnits eller kommer att firmas pa svenska 
bibliotek, framfor allt pa folk~ och skolbibliotek. 

+ BURK skall i princip vara en enhetlig katalog, dvs en post skall se likadan ut 
oavsett nar den tillverkades. Anvandaren skall inte fa ett sfunre svar pa en fraga 
darfOr att biblioteksvarlden t.ex. bytt katalogiseringsregler. 

+ BURK skall innehalla den information som biblioteken behover och som det ar 
rationellt att hantera centralt. 

+ BURK skall vara ett medel for biblioteken att rationalisera och effektivisera sina 
rutiner sa att resurser kan frigoras till annan verksamhet. 

5.1.3.3 BURK idag 

Burk innehaller 1996 ca 1,4 miljoner katalogposter och vaxer med ca 70 000 poster per ar.l 33 
Innehallet i BURK bestar idag till mer an 50% av utlandskt hestand. Over 140 sprak firms 
representerade. Det ar har den stora diskrepansen till innehallet i LIBRlS databas finns. 30% 
av innehallet i BURK utgors av skonlitteratur och strax under 10% av litteratur for barn. 
BURK omfattar manga olika media; becker, skivor, kassetter, CD, talbocker, videokassetter, 
musiktryck, diabilder, kartor, sprakkurser mm. BURK-sok ar databasens soksystem. I 
databasen ingar ocksa en bestandsredovisning, dar alla biblioteks registrerade hestand och 
dess fordelning over huvudbibliotek och filialer visas. Alia bibliotek, oavsett storlek, 
utlaningssystem och katalogsystem, kan fa tillgang till BURK-sok. Databasen ar tillganglig 
varje dag mellan 04.00 och 24.00. Idag firms 307 registrerade anvandare av BURK-sok. Trots 
att valdigt manga bibliotek har sitt hestand registrerade i databasen BURK, sa har inte alia det. 
Alla bibliotek anvander inte BURK eller BTJ 2000, det storsta lokala systemet hos svenska 
folkbibliotek. Detta betyder att det pa folkbibliotekssidan inte firms nagon nationell 
samkatalog utan endast en stor bestandsdatabas. 

Ur BURK tas ocksa ett antal CD-produkter: 

tCD-BURK tacker i princip innehallet i databasen BURK. Materialet ar uppdelat pa 
tva olika skivor. Skiva 1 innehaller samtliga referenser till objekt pa svenska, aven 
om svenska inte ar huvudsprak. Den innehaller ocksa samtliga talboks- och 
punktskriftsreferenser oberoende av sprak. Skiva 2 innehaller samtliga referenser dar 
dar svenska inte at huvudsprak samt referenser med sprAkkoden for musik. 
Materialet i databasen uppdateras fyra ganger per ar. 

132ibid, s.2 
133 Andersson E. SL., 96 08 27 
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+ BURK. FOR ALLA innehaller de 100 000 mest frekventa titlarna ur BURK pa 
svenska, danska, norska, finska, engelska, tyska, franska och spanska. Frekvensen ar 
baserad pa storst besUm.dsredovisning. Utover dessa tit!ar ingar all facklitteratur pa 
dessa spra.k fran de senaste sju aren, alllitteratur pA samiska, ana tal- och 
punktskriftsbocker, all musik .och video. Totalt innehaller ski van 350 000 poster. 
Uppdatering sker tva ganger per ar. 

Aven pa CD-skivoma redovisas bibliotekens hestand. De olika variantema av BURK anvands 
darfor som lokaliseringsverktyg vid fjarrlan. 

5 .1.3 .4 Bibliografisk service 

Kopplat till BURK ar en tjanst som kallas bibliografisk service. Det innebar att BTJ skapar 
och skOter stora delar av ett biblioteks lokala databas bl.a. genom att overfora katalogposter 
med arnnesord plus eventuelllokal information som biblioteket ifraga viii ha med till ett 
biblioteks lokala databas. 

Den mest arbetsbesparande funktionen ligger i att detta skots av BTJ for bibliotekens 
nyfdrvarv. De soker sitt nyforvarv i BURK, och vid traffkan posten pa ett enkelt satt bestiHlas 
och Ievereras till den egna databasen. Finns inte nyforvarvet inlagt i BURK sa skickas 
katalogiseringsuppdraget till BTJ dar det utfors sa snabbt som mojligt Nar posten ar klar far 
biblioteket den. 

Har ett bibliotek bibliografisk service sa skoter ocksa BTJ underhallet av databasen. Har ingar 
t.ex. revidering av gamla poster till foljd av klassifikationsrevisionen fran 1984. Detar tankt 
att biblioteket skall spara in mycket arbetstid pa sin katalogiseringsavdelning om de anvander 
sig av Bibliografisk service. Alla biblioteksdatasystem kan anvanda servicen. Biblioteket 
betalar en arlig abonnemangsavgift pa 1:50 multiplicerad med det antal titlar man registrerar 
hestand pa i BURK. Idag finns 173 anvandare av Bibliografisk service. 

5.1.3.5 Tjanster kopplade till BURK 

Via Burk kan du aven koppla upp dig till varldens idag storsta bibliografiska databas OCLC 
(se vidare kap 4.4). 134Den ar mer eller mindre standard for fjarrlan i USA och kommer allt 
mer i Europa. BTJ bar en egen uppkoppling till OCLC:s Europakontor i Birmingham sedan 
fern 8r. 

BTJ :s roll ar att marknadsfora OCLC, bestalla sokningar, fakturera bestallningar samt sta for 
support i Sverige. Det finns tva altemativ att hitta de dokument som soks i OCLC. Antingen 
valjer man ut ett antal databaser som man far soka obegransat i- ett forhallandevis dyrt 
altemativ. Billigare ar att kopa ett visst antal sokningar i block. Ju fler sokningar nagon koper 
av OCLC pa en gang desto billigare blir det for dem. Darfor blir det billigare for biblioteken 
om BTJ koper in sokningar for alia intresserade bibliotek. 

134Brown, C., 96 08 27 
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OCLC tillhandahaller ocksa databasvarden First Search, som vander sig direkt till 
slutanvandare. De skall kunna bestalla och betala sjalva. Aven for denna tjanst koper BTJ 
sokningar i block. 

5.1.4 BT J 2000 

BTJ 2000 ar ett helt integrerat lokalt biblioteksadministrativt system. Det bestar av en 
grundmodul som innehaller katalog, cirkulation, katalogisering, statistik och kommunikation 
med extema databaser.I35 Som tillaggsmodul finns inkop & fOrvarv, mobil, skola, fjarrlan, 
periodika och websok. 

5.1.4.1 BTJ 2000 fjarrlan 

Modulen ar helt integrerad med ovriga delar av systemet och innehaller funktioner for: 136 

+ Registrering av fjarrlaneansokan i ett sarskilt formular dar man kan arbeta interaktivt 
med sokning i olika kataloger och databaser. Vilka extema databaser som ar 
tillgangliga beror pa de val biblioteket ifraga gjort. Automatiskt medfoljer BURK
sok och Artikelsok. 

+ Bestallning hos lansbiblioteken ar mojligt om lansbiblioteket sa tillater. Da kan det 
lanesokande biblioteket koppla upp sig och Higga en fjarrlanereservation hos 
Hinsbiblioteket Dessa lagger man oavsett om titeln ar utlanad eller ej. For fjarrlan 
som inte kan reserveras direkt hos langivande kan en fjarrlaneblankett skrivas ut. 

+ Bevakning av utliggande bestallningar ar mojligt, och man kan soka uppgifter om 
dem oavsett vilket skede de befinner sig i. Har kan aven bestallningen andras. 

+ Ankomstregistrering och integration med cirkulationsrutinema gor att det inlanade 
exemplaret kan hanteras pa samma satt som det egna bestandet i 
cirkulationsrutinema. Systemet talar dock alltid om att det ar ett fjarrlanat exemplar. 

+ Nar exemplaret retumeras laggs returdatum in och lantagaruppgifterna raderas pa 
bestallningen, som i ovrigt fmns kvar. Pa detta satt finns mojlighet att kolla 
returdatum vid eventuellt krav fran langivande bibliotek. 

+ Pa lansbiblioteket skriver man ut plocklistor pa de fjarrlanereservationer som har 
lagts in av lanesokande bibliotek. Plocklistan omfattar bestallda titlar dar nagot 
exemplar inte finns inne for narvarande. 

Enligt BTJ:s arsredovisning ar antalet installationer av BTJ 2000 upp i 159 stycken.l37 Det 
innebar att BTJ SYSTEM AB arden i sarklass storsta leverantoren av 
biblioteksadministrativa system pa den svenska folkbiblioteksmarknaden. Enligt en svensk 
rapport till EU-kommissionen saar antalet 160 plus 70 BTJ 2000 Skola, med 
sjalvbetjaningsrutiner for elever.l38 Denna rapport specificerar aven uppgifterna. 150 av 
installationerna har skett hos folkbibliotek och de resterande 1 0 hos specialbibliotek. 

135http://www.btj.se/system/btj2000, 96 04 17, kl. 9.42, s.1 
136http://www.btj.se/system/btj2000/fjarrlan.html, 96 04 17, kl 9.44, s.l 
137BTJ arsredovisning 1995, s. 22 
138Qlsson C., State of the art ... , 1996, s.38 
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5.1.4.2 Framtiden 

Eftersom alit hardare krav sHills pa administrativa biblioteksdatasystem sa arbetar BTJ 
Systems nu med den tredje versionen av BTJ 2000)39 Versionen bor snart vara klar. 
De tre viktiga kraven pa denna version ar: 

1) En klient-server-lOsning som ar internationell, dvs sprakoberoende. 
2) Trots ovanstaende forbattring skall systemet fortfarande kunna hantera stora 

databasmangder med Unix-teknik. 
3) En ny och mer lattbegriplig grafisk skarmlayout skall utformas. 

5.2 LIBRIS 

LIBRIS (Library Information System) ar det nationella biblioteksdatasystem som utgor 
de svenska forsknings- och specialbibliotekens datoriserade samkatalog.l40 I 
verksamhetsiden for LIBRIS sags det att "LIBRIS skall st5dja effektivisering av arbete med 
forvarv, katalogisering, lokalisering och formedling av litteratur inom svenskt biblioteksvasende, genom 
att uppratthalla och vidareutveckla en datorbaserad nationell samkatalog." 141 Ett huvudsyfte med 
databasen ar att forenkla litteratursokningen. LIBRIS-postema kan dessutom tjana som 
katalogiserings- och forvarvsstOd for deltagande bibliotek. 

Kungliga Biblioteket svarar for drift, underhall och utveckling av systemet.l42 Databasen 
omfattar for narvarande drygt 5,5 miljoner katalogposter. Mer an 70 forsknings- och 
specialbibliotek ar idag fast anslutna till LIBRIS via uppringd forbindelse. Dessa bibliotek 
kan endast anvanda LIBRIS databas for sokningar. LIBRIS ar ett for forskningsbiblioteken 
gemensamt bestandshanteringssystem med funktioner for sokning och katalogisering av 
litteratur och for framstallning av katalogprodukter. Anvandningen av LIBRIS 
fjarrlanerutin bland landets lansbibliotek och lanecentraler har stadigt okat under de senaste 
manaderna.l43 Samtliga bibliotek utnyttjar rutinen for att sanda egna besUillningar pa 
litteratur i andra bibliotek; lanecentralerna och drygt halften av lansbiblioteken tar 
dessutom sjalva emot bestallningar pa bocker ur de egna samlingama. Lansbiblioteken har 
nu ocksa mojlighet att gora fjarrlanebestallningar i LIBRIS for sina kommunbiblioteks 
rakning genom att ange kommunbibliotekets adress som leveransadress for den bestallda 
publikationen. I de fall bestallningen ej kan effektueras far kommunbiblioteket ett 
meddelande, sa kallat negativt svar, om detta via fax eller e-post. 

139Bibliotekstjanst arsredovisning 1995, s. 23 
140Lallo I., Allman referenslitteratur, 1994, s.l52 ff 
141Etapp 2- malbild, s.2 
142Lallo I., s.l52 ff 
143Bud M., Sagnert, B., 1995, s. 20 
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5.2.1 Bestandsredovisning 

I LIBRIS miilsattning som faststillldes av LIBRIS ledningsgrupp i april 1995 sags att 
"LIBRIS skall frlimja forskning, utbildning och kultur genom att sii fritt som m~jligt tillglingliggora den 
centrala samkatalogen, som lir en vlirdefull nationell resurs fur universitet och h~gskolor, offentlig 
furvaltning, nliringsliv och allmlinhet. Hog kvalitet och utokat informationsinnehall skall efterstravas." 
144 LIBRIS skall vara en resurs for det samlade svenska biblioteksvasendet. I denna 
malsattning ligger ocksa en stravan att bredda bestandsredovisningen i LIBRIS och 
darmed underlatta for fjarrlan inom och mellan bland annat forsknings- och 
fo lkbibliotekssektorerna. 

Databasen innehaller i stort sett all svensk utgivning fran och med 1866 och framat. 
Vi dare finns utlandska monografier som forvarvats till de svenska biblioteken fran och 
med 1940-talet, svensk Iitteratur under utgivning, svensksprakig litteratur utgiven i 
Finland och mycket mer. LIBRIS biblioteksdatasystem innefattar aven andra databaser 
utover sjalva LIBRIS-basen, exempel pa dessa ar Svensk bibliografi 1700-1829, 
Kvinnsam, Book Data, FONO-Svensk fonogramforteckning och FILM-Svensk film- och 
videoforteckning. Nyforvarvslistor fran ett antal hogskole- och universitetsbibliotek 
finns ocksa tillgangliga. 

Registrering av svensk litteratur gors huvudsakligen vid Kungliga bibliotekets 
nationalbibliografiska sektion medan bokhandelns centrallager Seelig registrerar svensk 
litteratur som ar under utgivning.I45 Registrering av nyforvarvad litteratur gors vid de 
forskningsbibliotek som bygger upp LIBRIS-basen. LIBRIS innehaller aven ett antal 
amnesbibliografier med referenser till tidskriftsartiklar, bokkapitel och recensioner. 
Exemel pa dessa ar Svensk Historisk Bibliografi, Svensk Litteraturvetenskaplig 
Bibliografi mfl. LIBRIS databas innehaller ocksa referenser till svenska kartor, svenska 
noter i tryckt form och CD-ROM-skivor. 

Med undantag for Umea depabibliotek saknas bestandsuppgifter for de svenska 
folkbiblioteken i LIBRIS. I samarbete med bland annat Statens kulturrad har darfor en 
utredning med avsikt att undersoka forutsattningarna att inforliva lansbibliotekens 
hestand i LIBRIS nu paborjats. Ytterligare en bibliotekskategori har hittills i stor 
utstrackning saknats i LIBRIS, namligen de sa kallade MoM-biblioteken vid mindre och 
medelstora hogskolor. 6verenskommelser har emellertid traffats om att infdrliva aven 
dessa i LIBRIS-kretsen. 

Utlandsk bibliografisk information lases kontinuerligt in i basen. Detar MARC-poster 
katalogiserade av Library of Congress, British Library, Deutche Bibliothek, International 
ISSN Centre och Helsinfors UB. 

144Larsson C., 1995, s.21 
I45http://www.libris.kb.se/inneh, 08/30/96, 10:34:51 
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5.2.2 Fjarrlan 

Detar mojligt att besHilla alllitteratur som finns i LIBRIS databas men aven att skriva in 
en egen referens i ett tomt formuliir och bara utnyttja overforingen online.146 LIBRIS 
fjiirrlfmerutin best{u av en funktion for utUm till andra bibliotek och en for inlan till det 
egna biblioteket. De allra fiesta av biblioteken som katalogiserar litteratur i LIBRIS Uinar 
ocksa ut via onlinebestallning. Denna funktion omfattar mojligheter till utskrift av 
redigerade fjiirrlaneblanketter och filoverforing av den egna brevladans inneliggande 
bestiillningar fran andra bibliotek. Filen kan sedan tas in i ett lokalt fjiirrlanesystem eller 
skrivas ut pa blanketter. 

LIBRIS nya fjiirrlanerutin iir i drift sedan arsskiftet 1993/94.147 Systemet utnyttjas idag 
av ca 500 bibliotek som skickar/tar emot bestallningar online via LIBRIS. 

LIBRIS fjarrlan erbjuder bland annat foljande funktioner: 

+ Bestallning av boklan eller artikelkopior fran ett eller flera bibliotek i remisskedja 

+ Leverans via post, fax eller Ariel 

+ Aktuell status for ivagsiinda bestallningar 

+ Negativa svar 
+ Mojlighet till reservation 

+ Register over bibliotekets alia bestallningar 

+ Aktuell information om samtliga LIBRIS-anslutna bibliotek 

Fjarrlanerutinen kan anviindas av alla bibliotek som iir anslutna till LIBRIS. Dessutom 
tar ett an tal icke LIBRIS-anslutna bibliotek emot fjarrlanebestiillningar redigerade i 
LIBRIS och levererade per post. Bestallningar skickas per post, fax eller e-post. Antalet 
bestallningar har okat successivt och uppgar nu till ca 320 000 per ar.148 

Registrerande bibliotek betalar en fast arsavgift som grundas pa antalet avsanda 
fjiirrlanebestallningar foregaende ar. Icke-registrerande anviindare debiteras per 
bestallning enligt gallande brevporto . 

Enligt forslag fran lanecentralerna har mojligheterna att iindra och komplettera en 
remisskedja forbattrats. I de falllansbiblioteket/lanecentralen ej kan effektuera en aktuell 
bestallning kan bestallningen forses med en remisskedja omfattande maximalt tre 
bibliotek. Om kommunbiblioteket sja.Ivt har lagt upp en remisskedja pa bestallningen iir 
det mojligt att ersatta denna med en ny, nar saar pakallat. 

146Qisson C., Fjarrlanefunktioner i nordiska system, 1992, s.22 
147LIBRIS fakta 
148LIBRIS fakta 
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InUmande bibliotek 

Fjarrlan kan bestallas pa tva olika sart. 
1. Lirteraturen belaggs i LIBRIS-basen och de bibliografiska uppgifterna fors 

automatiskt over till fjarrlanemodulen 
2. Lirteraturen belaggs i annan bibliografisk kalla och ert tomt bestallningsforrnuliir 

anvands fOr registrering. 

Efter val av langivande bibliotek och eventuell remisskedja registrerar bestallande 
bibliotek uppgifter om lantagare och eventuell artikel. Genom art valja handlaggningstid 
och leveranssatt kan kopiebestallningar effektueras snabbare. I vagsanda besHillningar 
kan skrivas ut enoch en direkt fran skiirmbilden. Bibliotek med stora volymer kan med 
hjiilp av en speciell skrivare for fjiirrlaneblanketter skriva ut bestallningama i samlad 
svit. Det iir aven mojligt att skapa filer fOr filoverforing tilllokalt 
fjiirrlanehanteringssystem. Negativa svar kan lasas direkt pa skiirmen alternativt skickas 
via fax eller e-post. Om boken iir utlanad, kan den reserveras via systemet. Det iir ocksa 
mojligt art folja bestallningens vagi remisskedjan. Denna statusredovisning anger vilket 
bibliotek som for narvarande handlagger bestallningen och presenterar eventuella 
negativa svar fran tidigare bibliotek i remisskedjan. 

UtHl.nande bibliotek 

Utlanande bibliotek kan skriva ut inkomna bestiillningar pa blankett eller ta emot dem 
direkt pa skiirmen och gora skarmbildsutskrifter. Det iir ocksa mojligt att ta emot 
bestallningar via fax eller e-post. Fil for filoverforing tilllokalt 
fjiirrlanehanteringssystem kan skapas. lnkomna bestallningar som forvaras i magasin 
eller depa kan vidarebefordras till forvaringsstallet. 

Biblioteksdatabas 

En siirskild biblioteksdatabas har skapats och kopplats till den nya fjarrlanerutinen.l49 I 
basen firms samtliga anvandare som har tillgang till fjiirrlanerutinen registrerade. Hiir 
firms aktuella uppgifter om utlanande bibliotek vad galler kontaktpersoner,lanetider, 
avgifter mm. All uppdatering i biblioteksdatabasen skots av biblioteken sjalva. Det iir 
mojligt att ta fram forteckningar over utlanande bibliotek, BIBSAM-bibliotek, NOSP
bibliotek och folkbibliotek inom olika Ian i LIBRIS fjiirrlan. 

Statistik 

Statistiken skickas ut till alia bibliotek i Sverige som antingen bestaller eller tar emot 
bestallningar via LIBRIS.l50 Statistiken bestar av tre delar: inlan respektive utlan for alia 
typer av bibliotek samt vissa ytterligare statistikuppgifter for de statliga 
forskningsbiblioteken. Denna statistik iir uppdelad per organisation och utgor underlag 
for fordelningen av de extra medel som de stora nettoutlanande biblioteken kommer art 

149http://www.libris.kb.se/fjarrl, 08/30/96, 10:45:12 
I50Bud M., B. Sagnert, 1995, s. 20 
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tilldelas som kompensation for sina utlan. Vissa bestallningar ar i detta sammanhang 
undantagna, bland annat Ian inom den egna organisationen samt hin utanfor Sverige. 

Vissa forandringar inforda i LIBRIS fjarrlanerutin den 3 juli 1995 aterspeglas i 
statistiken. Ett sadant exempel ar uppdelningen av informationen pa Ian och kopior. En 
laneforfragan betraktas dessutom som ett effektuerat Ian nar 30 dagar gatt sedan 
bestallningen inkommit till sista biblioteket i remisskedjan. 

Fran och med 1996 kommer den manatliga statistiken over gjorda/mottagna 
bestallningar att forandras . Underlag till den nya statistiken kommer att lagras i en 
statistikdatabas. Basen innehaller detaljerad information om bade bestallningar och 
bibliotek. Alia bestallningar fran och med januari 1994 kommer att finnas registrerade i 
basen. Forutom alla uppgifter som finns pa bestallningen vid bestallningsogonblicket 
registreras "handelser" som intraffar darefter. For varje bibliotek i ked jan finns flera 
tidpunkter registrerade: nar bestallningen inkom till mottagande bibliotek, nar den lastes 
och nar den eventuellt besvarades. Statistiken kommer i sin nya form biblioteken 
tillhanda for forsta gangen i borjan av februari 1996. 

Bestallningar mellan nordiska lander 

LIBRIS policy da det galler bestallningar mellan de nordiska landerna ar att bestallaren 
normalt skall anvanda sin egen samkatalog och dito rutin for att sanda och ta emot 
bestiillningar .151 Anvandaren behover da inte lara sig flera olika system for fjarrlan. Det 
egna systemet skater om att skicka bestiillningen till det andra fjarrlanesystemet som i 
sin tur sander den vidare till ratt mottagare. I LIBRIS fall innebar det t ex att 
bestallningar gjorda i DANBIBs bestallningsrutin registreras tillsammans med ovriga 
bestallningar i LIBRIS. 

LIBRIS och NOSP 

All periodica vid svenska forskningsbibliotek katalogiseras i LIBRIS.l52 Katalogiseringen 
omfattar saval periodica som har tilldelats ISSN som periodica utan ISSN. 
Katalogpostema forses med bestandsuppgifter av agande bibliotek. I LIBRIS 
tillgangliggors aven bestandsuppgifter fdr nordiska bibliotek via NOSP-samarbetet. Den 
25 september 1995 inneholl LIBRIS-databasen totalt drygt 200 000 periodicaposter, varav 
ungefar halften utgor periodica som har tilldelats ISSN med bestandsuppgifter for svenska 
och nordiska bibliotek. Knappt 80 000 periodicaposter itmehaller uppgifter som harror fran 
NOSP. Dei LIBRIS- databasen forekommande periodicapostema med sigel- och 
bestandsuppgifter utgor en vasentlig forutsattning for LIBRIS-systemets elektroniska 
fjarrlanerutin. Bibliotek och andra kunder kan med hjalp av denna rutin bl a utfora 
fjarrlane- och kopiebestallningar, liksom ange remisskedja online. Fjarrlanerutinen 
kompletteras av en biblioteksdatabas med adressuppgifter och annan information av 
intresse ur fjarrlanesynpunkt. 

l51Bud M., B.Sagnert, s.21 
152Larsson C., Rapport fran nordiskt nosp mote i Oslo, sept. -95 
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Elektronisk post 

LIBRIS anvander sig av tva olika elektroniska postsystem: MEMO och e-post.153 Brev 
kan skickas mellan dessa system. Dessutom kan brev som skickas till en MEMO-adress 
automatiskt vidarebefordras till en e~postadress om sa onskas. MEMO anvands for 
elektronisk post fran LIBRIS-avdelningen till tre kundkategorier hos de registrerande 
biblioteken: driftansvariga, katalogisatorer och fjarrlaneansvariga. Dessutom anvander 
LIBRIS fjarrlanesystem MEMO som en mellanlagringsstation for bestallningar som skall 
vidare till telefax eller e-post. 

5.2.3 LIBRIS enkat 

For att fa kunskap om LIBRIS-anvandarnas asikter om hur framtidens system skall se ut 
sa sande LIBRIS-avdelningen ut en enkat i november 1994 till samtliga registrerande 
bibliotek, hogskolor och Iansbibliotek.l54 Vidare sandes enkaten till ett urval av 
organisationer och LIBRIS kunder utanfor hogskole- och bibliotekssfaren. 

Allmant kan kort sarnmanfattas att LIBRIS for sina anvandare tyller en viktig och 
uppskattad uppgift dels som stOd for biblioteken avseende katalogisering, formedling 
och forvarv av litteratur och som verktyg fOr bibliotekskunden fOr att soka och lokalisera 
litteratur.155 Nagot skal for att radikalt forandra inriktningen for LIBRIS systemet 
framkom ej. Daremot framgAr det att LIBRIS systemet kan forbattras och utvecklas pa 
ett antal punkter. 

Enkaten pekar pa ett stort intresse for en utvidgning av informationsinnehallet i LIBRIS 
dar den viktigaste fragan ar om LIBRJS skall omfatta aven folkbibliotekens hestand. I 
ovrigt finns andra starka onskemru om utOkat informationsinnehall i form av framst 
svenska amnesdatabaser, specialdatabaser, forskningsrapporter och indexerad 
innehallsdatabas for artiklar. 

I LIBRIS-enkaten framkom starka onskemal om att LIBRIS databasen gors fritt 
tillganglig for sokning. Databasen ar en nationell resurs som byggts upp under manga ar 
med offentliga medel. Det ar angelaget att denna resurs kan komma sa manga som 
mojligt till godo. Idag utgor kostnaden och i viss man anvandargranssnittet ett hinder for 
okad sokning i LIBRIS. 

Mycket efterfragad ar en utbyggnad av fjarrlanefunktionerna, speciellt en utokning av 
LIBRIS fjarrlan till och fran utlandet. Manga onskar ocksa elektroniska 
dokumentleveranser. 

153Bud, M, Teknisk utveckling, 1995, s. 25 
154Usonius, S., LIBRIS enkat, 1995, s. 1 
155Usonius, S., Etapp 1 - kartlaggning, 1995, s.3 
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Manser LIBRIS delvis som en central kompetensresurs som man onskar utnyttja i 
samband med lokala system och kommunikation mellan lokala system och LIBRIS. En 
storre inriktning mot standards forordas och dar ser man det naturligt att LIBRIS
avdelningen har en vagledande roll. 

5.2.4 KB:s uppdrag 

Utbildningsdepartementet har utformat riktlinjer for fortsatt hantering av nationell IT
satsning for universitet och hogskolor, biblioteksvasende och museer.l56 Dessa har som 
allman malsattning att: 

+ Ge landets biblioteksvasende i vid mening mojlighet att utnyttja ett modemt 
bibliotekssystem med samordnade och anvandarvanliga sokmojligheter. 

+ Ge mojligheter for allmanheten att kostnadsfritt skaffa information inom 

bibliotekssystemet. 

Vad galler infrastrukturen ges KB en central roll nar det galler att prioritera bibliotek vid 
en etappvis utbyggnad. Darf6r f'ar KB i uppdrag att svara for utveckling och drift av ett 
nationellt bibliotekssystem baserat pa modern informationsteknik. Systemet skall 
innehalla information om alla publikationer som finns vid offentliga bibliotek i Sverige 
och aven medge intemationell sokning. Det skall utformas for professionellt bruk men 
aven kunna anvandas av allmanheten via Internet. Anvandningen av det nationella 
systemet skall vara kostnadsfri for anvandama. 

LIBRIS pa Internet 

Fran arsskiftet 1996/97 blir LIBRIS tillgangligt pa Internet. I 57 Den 10 oktober tecknades 
avtalet mellan KB, LIBRIS-avdelningen och leverantOren av soksystemet BRS/Search, 
Sunstone Systems AB. Det nya soksystemet innebar att LIBRIS blir tillgangligt pa Internet 
och att sokning i systemet blir avgiftsfritt. KB har av regeringen tilldelats sarskilda medel, 
nio miljoner kronor under 1997, 1998 och 1999 for att utveckla LIBRIS till en nationell 
och allman inforrnationsresurs. Via Internet kommer allmanheten att ha tillgang till ca tre 
miljoner titlar. Det nya soksystemet demonstrerades f6rsta gangen vid 1996 ars Bok & 
Biblioteksmassa i Goteborg. 

Genom att systemet avgiftsfritt blir til_lgangligt for allmanheten undanrojs en rad hinder fOr 
fri och lika till gang till information for alia. Regerfngen har i den nya 
forskningspropositionen betonat vikten av att inte nya hinder, av ekonomisk eller praktisk 
natur uppkommer, som begransar allmanhetens till gang till information. 

156Utkast fran budgetsamordningsenheten, Utbildningsdepartementet, 1996 
157LJBRIS pa Internet, 1996, s. 243 
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6 DagsHiget och utvecklingsmojligheter 

6.1 Vad tycker biblioteken? 

6.1.1 Anvandning av datorbaserade rutiner vid fjarrlan 

Pa var fraga "Anvander Ni datorbaserade rutiner vid fjarrlanebestallningar?" svarade 
biblioteken uppdelade pa kategorier enligt diagrammet nedan: 

FORSK 

0 JA • NEJ 

Diagram 1 Anger antal bibliotek som anvander/ej anvander datorbaserade rutiner vid 
jjarrlcm, uppdelat pa bibliotekskategorier. 

A v de som svarat nej angav tre att de inte har till gang till dem, sex att de inte har till gang 
med planerar att skaffa dem och tva ansag att det var enklare att behandla fjarrlanen 
manuellt. 

Anvandningen av datorbaserade rutiner har slagit igenom mest pa forskningsbibliotekssidan. 
A v de bibliotek vi tillfragade fanns det inget som ej anvande sig av datorbaserade 
fjarrlanerutiner. Detta ar ganska logiskt eftersom de har till gang till LIBRIS och systemets 
fjarrlanerutin. Forskningsbiblioteken har atminstone tre Ars forsprang framfor lans- och 
folkbibliotek da LIBRIS var forst ut med en datoriserad rutin 1987. Hos folkbiblioteken 
introducerades inte datoriserade rutiner forran i borjan av 1990-talet genom BTJ:s lokala 
system. Troligtvis ar detta en av anledningarna till art en tredjedel av folkbiblioteken endast 
anvander sig av manuella rutiner. Andra anledningar kan vara att enligt fjarrlanekedjan skall 
Hinsbiblioteken skota fjarrlanetrafiken om lansbiblioteken sjalva saknar dokumentet i fraga. 
De folkbibliotek som saknar datorbaserade rutiner planerar dock art skaffa dem. Med 
ovanstaende i atanke blev vi lite forvanade over art tva lansbibliotek endast anvander sig av 
manuella rutiner. Skalet som de anger ar att de anser det vara enklare att behandla fjarrlanen 
manuellt. Ett av Hinsbiblioteken har ej ens mojlighet att anvanda sig av datorbaserade 
fjarrlanerutiner dade ej har dem. 
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Pa fragan om vilka datorbaserade rutiner som biblioteken anvander sig av sa angav de: 

ANNAT (26,8%) 

LIBRIS (48,8%) 

Diagram 2a Visar de datorbaserade rutiner som lansbiblioteken anvander. 

LIBRIS {38, 1 %) 

ANNAT (52,4%) 

Diagram 2b Visar de datorbaserade tjanster somfolkbiblioteken anvander. 

ANNAT (55,9%) 

Diagram 2c Visar de datorbaserade tjanster sam forskningsbiblioteken anviinder. 
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Andra altemativ som angavs var olika lokala bibliotekssystem som t ex Malin, Gotlib, 
Libertas och Linda. Bland forskningsbibliotek var ocksa dok:umentleveranstjanster som 
OCLC, UnCover mfl vanligt. 

Av de datorbaserade rutiner som anvands vid fjarrlan at LIBRIS den aUra vanligaste. Alia 
forsknings- och lansbibliotek anvander systemet samt knappt halften av folkbiblioteken. BTJ 
2000 ar ej lika allmant anvand. Darmed ar LIBRIS det system som de fiesta bibliotek oavsett 
bibliotekskategori anvander och ar bekanta med. 

Forskningsbiblioteken anvander sig mer av dokumentleveranstjanster, nagot som ej ar 
forvanande da deras anvandarkategorier, forskare och studenter, oftare efterfnigar dagsaktuell 
information inom smala vetenskapliga omniden. Men den pagaende utvecklingen med 
decentraliserade hogskolestudier och distansutbildningar kanske andrar pa detta forha.Ilande i 
framtiden. Ett mojligt scenario ar ocksa att slutanvandama sitter vid sin PC och bestaller 
dokument, antingen via biblioteket eller direkt. Dokumenten levereras direkt i fulltext till 
slutanvandarens PC. 

Pa fragan om hur ofta biblioteken anvander sig av ovanstaende datorbaserade rutiner blev 
svaren som foljer (vi avser har att biblioteken t.ex. anvander datorbaserade rutiner vid 
mindre an halften av alia utforda fjarrlan etc.): 

I LAN FOLK FORSK 
SAL LAN 0% 7% 6% 
MINDRE AN HALFTEN 32% 29% 0% 
HALFTEN 20% 7% 0% 
MER AN HALFTEN 24% 43% 71% 
ALL TID 24% 14% 23% 

Tabelll . Visar i procent hur ofta biblioteken anvander sig av datorbaserade rutiner. 
Bortfall 4, 14 valida fall fran folkbiblioteken 

Forskningsbiblioteken ar allra flitigast vad det ga.ller anvandning av datorbaserade rutiner. 
Men rakt over ar det betydligt mer an halften av alia bibliotek som anvander datorbaserade 
rutiner vid halften eller mer av halften av alia tillfallen. Trots att endast tva lansbibliotek ej har 
till gang till datorbaserade rutiner anvander hela 32% rutinema vid mindre an halften av alla 
fjarrlan. Eftersom lansbiblioteken an sa lange har huvudansvaret for fjarrlan pa 
folkbibliotekssidan ar denna siffra ganska anmarkningsvard. 

6.1.2 Elektroniska dokumentleveranser 

Pa fragan om biblioteken anvander sig av kommersiella elektroniska dokumentleveranser 
svarade alia folkbibliotek nej. Av de 24 svaren vi fick fran lansbiblioteken var det endast 
tva bibliotek som anvander sig av sadana tjanster. Av forskningsbibliotekens 16 svar var 
attaja och atta nej. Eftersom inget av folkbiblioteken anvander sig av kommersiella 
dokumentleveranstjanster ar de inte med i resultatredovisningen av de tva foljande 
fragoma. 
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Svaren pa fragan om vilka dokumentleveranstjanster som biblioteken anvander visade att 
foljande tjanster var de vanligaste. Har redovisas forsknings- och lansbibliotekens svar 
tillsanunans. Skalet till detta ar att anvandandet av dokumentleveranstjanster inte var sa 
vanligt forekommande i nagon av bibliotekskategorierna att nagon intressant skillnad gick 
att utHisa. 

OCLC 11 
UnCover 9 
lnsidefnformation 3 
BLDSC 3 -

Tabell 2. Visar anviindandet av dokumentleveranstjiinster hos forsknings- och 
liinsbiblioteken. Siffrorna anger antal bibliotek. 

Ovriga tjanster som angavs var Blaiseline, UMI och INIST. 

Som skal till art de anvander dessa tjanster anger de fiesta biblioteken att det viktigaste 
skalet ar snabbare leveranser medan aktuell information var en mindre prioriterad 
anledning. Andra skal var att dokument var latta att lokalisera, enklare att bestalla samt att 
tjansterna anvandes nar ett speciellt dokument inte gar att hitta nagon annanstans eller nar 
det ar extra brattom. 

Anvandningen av kommersiella elektroniska dokumentleveranstjanster var ar ej speciellt 
utbredd bland m\ gon av de tre bibliotekskategoriema. Skalen till detta kan bland annat vara att 
det i Sverige finns en gamrnal tradition dar biblioteken, nar de soker ett dokument, i forsta 
hand vander sig till andra bibliotek inom Sverige och Norden. Dessutom ar dessa 
dokumentleveranstjanster forhallandevis nya och kan pafresta en redan anstrangd 
biblioteksbudget, da det kan kosta bade att ligga uppkopplad och att bestalla. I framtiden kan 
denna hallning bli ohallbar da anvandare staller allt storre krav pa smal och aktuell 
information. Det kan vara svart att tillgodose dessa krav utan att anlita t.ex. kommersiella 
dokumentleveranstjanster. BTJ formedlar redan idag utlandska dokumentleveranstjanster och 
planerar att utoka denna service, vilket kan ses som ett tecken pa det okade behovet. 

De bibliotek som anvander dessa tjanster prioriterar snabba leveranser och aktuell 
information. Dessa tva komponenter ar utmarkande for kommersiella 
dokumentleveranstjanster och till viss del nagot som saknas i det svenska fjarrh'inesystemet. 
Databasema hos elektroniska dokumentleverantOrer ar ofta valdigt stora och tacker t.ex. 
mycket av den engelsksprlliga vetenskapliga periodicautgivningen. Det ar svart for de 
svenska biblioteken att halla sarnma hestand. A andra sidan visar undersokningar att 
biblioteken star sig mycket bra vad galler snabba leveranser i forhallande till kommersiella 
dokumentleverantorer. Det ar bibliotekens hestand som ar betydligt mindre, men en nationell 
bibliografisk databas innebar en stor forbattring pa detta omrade, da den som soker far tillgang 
till bestanden i Sveriges aHa bibliotek. 
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6.1.3 Dokumentleveranser direkt till slutanvandaren 

Vi fn1gade biblioteken vad de har for uppfattning om sina anvandares asikter gallande den 
tid ett fjarrlan tar idag. Har anvandarna framfort asikter om att ett fjarrlan tar for lang tid? 
Svaren fOrdelade sig pa bibliotekskategoriema som foljer: 

14 

12 

FOLK FORSK 

• JA D NEJ 

Diagram 3. Visar vad bibliotekspersonalen anser att deras anvandare har sagt om den tid 
det tar for ett f}arrllm. Ja betyder att anvandarna har tyckt att det tagit for 
lang tid. Staplarna redovisar antal bibliotek. 
Bortfall 1, 17 val ida fall fran folkbiblioteken 

Vi undrade om biblioteken kunde tanka sig att leverera dokument direkt till 
slutanvandarna. Svaren blev som fOljer: 

18 

• JA 0 NEJ 

Diagram 4. Visar vilka bibliotek som kan och ej kan tanka sig dokumentleveranser direkt 
till slutanvandare. Staplarna redovisar antal bibliotek. 
Bortfall 1, 17 valida fall fran folkbiblioteken 
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Som skal for att svara nej anger tretton bibliotek (alla bibliotekskategorier sammanslagna) 
krAnglig administration, tolv anser att det ar svart att ta betalt, fyra bibliotek anser att det ar 
en kostnadsfraga och ett bibliotek anser att det splittrar fjarrlanesystemet da monografier ej 
kan levereras pa detta satt. 

Mer an hillften av folk- och forskningsbibliotekens anvandare tycker att det svenska 
fjarrlAnesystemet ar for lAngsamt. Folkbiblioteken ligger sist i fjarrlanekedjan och det tar 
darfor langst tid for deras anvandare att fa det eftersokta dokumenten. Forskningsbibliotekens 
anvandare har ofta ett stort behov av snabba leveranser av dokument. Om de ej kan fA det 
efterfragade dokumentet inom en viss tidsperiod har de ibland ingen storre anvandning for 
det. Daremot tycks lansbibliotekens anvandare vara nojdare. Detta beror troligen pa att 
lansbiblioteken ligger hogt upp i fjarrlanekedjan. Men trots detta sa anser de fiesta 
Hinsbibliotek samt de fiesta folk- och forskningsbibliotek att de kan tanka sig 
dokumentleveranser till slutanvandare. Dokumentleveranser direkt till slutanvandaren skulle 
innebara en betydlig tidsrationalisering for slutanvandaren vid fjarrlAn. Dlirfor ar det inte 
konstigt att folk- och forskningsbiblioteken foresprAkar detta. Vi antar att lansbibliotekens 
motiv till att vilja ha leveranser direkt till slutanvandarna ar att de vill forbattra servicen for 
deras anvandare aven om dessa anvandare inte anser att systemet ar for lAngsamt. 

Vi fragade de som ar positiva tillleveranser till slutanvandama om de endast kan tanka sig 
leveranser av kopior pa tidskriftsartiklar eller om de liven kan tanka sig leveranser av 
monografier. Svaren ar uppdelade pa bibliotekskategorier. 

FOLK 

• BADE 8 SARA 

Diagram 5. Visar antal bibliotek som kan tanka sig dokumentleveranser av bade 
monografier och kopior till slutanvandare samt det antal bibliotek som bara 
kan tanka sig leveranser av kopior till slutanvandare. Staplarna redovisar 
antal bibliotek. 

Alla tre kategorier ar overrens om att endast leveranser av kopior till slutanvandarna ar att 
tanka pa. Vid ett fjarrlAn idag ar det bestallande biblioteket ansvarigt for boken samt att den 
levereras tillbaka till det utlanande biblioteket i tid. Levereras boken direkt till slutanvandaren 
forlorar det bestallande biblioteket kontrollen over boken, det blir det utlAnande biblioteket 
som f'ar axla den roll en. Fjarrlanet blir en form av lokalt lfm fast over ett stOrre avstand. 
Eftersom en bok till skillnad fran en kopia ar en permanent del av bestandet ar det fOrenat med 
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mer administration att effektuera fjarrlanet av den. For det forsta maste det utlanande 
biblioteket pa nagot satt fa bekraftelse fran lantagaren att boken blivit mottagen. Sedan skall 
boken dessutom skickas tillbaka i tid. Kravhanteringen forsvaras ocksa betydligt av att man 
hoppar over det bestallande biblioteket. For kopieleveranser ar f6rhMlandena helt annorlunda. 
Eftersom bestiillaren f'ar behalla kopioma ar det stOrsta problemet har hur faktureringen skall 
ga tilL 

Pa fragan om vilka betalningssatt som skulle anvandas var svarenjamt fordelade. 15 
bibliotek anser att faktureringen skall ske via ett centralt system, 11 bibliotek anser att 
fakturering lokalt ar den basta lOsningen, 9 foredrar kreditkort och 8 smart cards. Vissa 
bibliotek kryssade i flera altemativ medan andra inte svarade dade ej hade bestamt sig. 

A v de olika betalningssatt som finns att tillga ar det inget som ar utpraglat populart. Detta 
beror troligen pa att biblioteken inte har nagon bredare erfarenhet av de olika mojliga 
betalningssatten. Vissa bibliotek indikerade i svaren pa enkaten art de t.ex. inte visste vad 
smart cards innebar. Fiest anhangare har dock fakturering via ert centralt system. Derta talar 
for art det i fjarrlanetrafiken aven i framtiden bor finnas ert centralt system. Detta borde 
rirnligtvis ga over biblioteksgransema da fjarrlanen ibland gor det. A andra sidan ar det 
faktiskt 17 bibliotek som foredrar betalningssystem som ej bygger pa fakturering. 

6.1.4 LIBRIS 

Pa fragan om biblioteken ar nojda med den bibliografiska databasen LIBRIS hade vi som 
svarsaltemativ inte ails nojd, ganska nojd, nojd och mycket nojd. Ert lansbibliotek svarade 
ej pa fragan. 

Tabell 3. Visar hur nojda biblioteken iir med den bibliograjiska databasen LIBRIS. 
Siffrorna redovisar antal bibliotek. 
Bortfall 1, 24 valida fall fran lansbiblioteken. 

Vi fragade ocksa biblioteken om dear nojda med LIBRIS fjarrlanesystem. Fern 
lansbibliotek aystod fran art svara. A v folkbiblioteken svarade ej tio bibliotek pa denna 
fraga. Fern angav art de ej har eller annu ej anvander sig av LIBRIS fjarrlanesystem. 

Tabell 4. Visar hur nojda biblioteken iir med LIBRIS j}iirrlcmesystem. Siffrorna redovisar 
antal bibliotek. 
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Biblioteken fick skriva till eventuella funktioner som de saknar i fjarrlanesystemet. De som 
angavs var: 

~ Att via lokalt system direkt kunna se om boken finns inne 
- Kravfunktion 
- Markering for "kopior onskas" 
- Gratis sokning 
- Slutanvandartillvandhet 
- Begaran om forlangning av Ian 
- Koppling tilllokala fjarrlanesystem 
- Enhetliga nordiska sigler och landers egna sigler 
- Funktion for omlan 
- Funktion for avbestallning 
- Mojlighet att se pa vilket stadium bestallningen befinner sig 
- Mojlighet att importera poster till fjarrlanemodulen 
- Mojlighet att reservera om boken eller dokumentet ar utlanad 
- Enklare granssnitt 

Alia bibliotekskategoriema var forhallandevis nojda med den bibliografiska databasen 
LIBRIS. Lansbiblioteken var den nojdaste kategorin. Lite mindre nojda var biblioteken med 
LIBRIS fjarrlanesystem. Har fanns en hel del funktioner som de ansag saknades. Just nu 
hailer LIBRIS pa med en total systemomlaggning, och dade bl.a. baserar omlaggningen pa 
olika anvandarundersokningar antar vi att en hel del av dessa onskemal kommer att uppfyllas. 
Just denna kontakt med biblioteken som LIBRIS har gor att forskningsbiblioteken anser att de 
kan paverka systemets utveckling. 

Vi fragade de olika bibliotekskategorierna om mojligheten att anvanda LIBRIS 
fjarrlanesystem har paverkat deras fjarrlanerutiner. Svarsaltemativet "negativt" var det 
inget bibliotek som angett. Flera av de Ian~ och folkbibliotek som svarade "inte alls" 
fOrtydligade svaret med att de inte anvander sig av LIBRIS fjarrlanesystem. 

Tabell 5. Visar hur mojligheten att anvtinda LIBRIS fitirrltinesystem paverkat bibliotekens 
fitirrlanerutiner. Siffrorna redovisar antal bibliotek. 

Mojligheten att anvanda LIBRIS fjarrlanesystem har paverkat bibliotekens fjarrlanerutiner 
och de fiesta anser att inverkan varit positiv. Forskningsbiblioteken anser att manga moment i 
hanteringen av fjarrlanen har forbattrats. Bestallning och lokalisering ar de moment de flesta 
bibliotek anser forbattrats mest. De ar ocksa de moment som tidigare tog mycket tid da det 
forr tog Uingre tid att lokalisera litteratur eftersom granssnittet ej var lika anvandarvanligt samt 
att man var tvungen att soka i olika databaser. Idag soker anvandarna i olika databaser via sitt 
eget lokala granssnitt (som ar bekant). Lokalisering och manuell utskrift av bestallning i det 
gamla systemet medforde storre risk for fel pa bestallningen vilket medforde art det 
mottagande biblioteket fick svarare att effektuera bestallningen. Fjarrlanet tog darfor langre 
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tid eftersom mottagande bibliotek var tvunget att komplettera och verifiera uppgifter pa 
bestallningsblanketten. 

Forskningsbiblioteken tillfragades om nc1gra moment av fjarrlanerutinema paverkats 
positivt av forandringarna i LIBRIS. Tretton bibliotek ansag att bestiillningsmomentet har 
blivit b~ittre, nio bibliotek ansag att lokalisering av efterfragad litteratur blivit enklare och 
fern bibliotek ansag att leveransen forbattrats. Forst och framst ar det de arbetstidskravande 
momenten i biblioteken som blivit enklare och snabbare. Detta for med sig att biblioteken 
kan handha fler fjarrlanebestiillningar per arbetstimme och darmed tjanar ocksa 
slutanvandarna pa dessa fdrandringar i form av snabbare fjarrlan. Altemativ som angavs 
utover de i enkaten angivna var: remittering online, forenklad och forbattrad statistik samt 
svarsfunktioner. Tva bibliotek svarade ej pa fragan. 

Pa fragan om LIBRIS utveckling pa fjarrlaneomradet har haft nagra negativa konsekvenser 
for forskningsbiblioteken svarade alla nej. 

Forskningsbiblioteken fick fragan om de anser sig ha mojlighet att paverka utvecklingen av 
LIBR.IS. Fern bibliotek anser att de har en ganska liten mojlighet att paverka, elva bibliotek 
anser att de kan paverka utvecklingen ganska mycket och ett bibliotek anser att de har stor 
mojlighet att paverka. Ett bibliotek avstod fran att svara. 
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Uins- och folkbiblioteken tillfragades om nar de anvander sig av LIBRIS. 

AL.T 7 (2,8%) 

AL. T 6 (22,5%) 

Diagram 6. Visar vid vilka tillfallen lans- och folkbiblioteken anvander sig av LIBRJS. 

Alternativ: 
1: Lokalisering av litteratur 
2: Vid allajjarrlanebestallningar 
3: Vid bestallning av vetenskaplig litteratur som ejfinns pa lansbiblioteken 
4: For aft tillgodose lokala hogskolestudenters litteraturbehov 
5: For belaggning av litteratur 
6: Nar litteratur ej gar attfinna i bibliotek med BTJ 2000/BURK 
7: Annat tillfalle: 

- vid iimnessokningar 
- nar den bestallda boken inte }inns i Malmos databas Malin 
-for bestallning fran Musikakademiens bibliotek 

Uins- och folkbiblioteken anvander sig friimst av LIBRIS for att lokalisera litteratur, belagga 
litteratur samt niir litteratur ej gar att finna i BURK eller hos BTJ 2000-bibliotek. Har ser vi 
tydligt att fjiirrhinekedjan fortfarande foljs i stor utstdickning. Folk- och lansbiblioteken gAr 
ogama over biblioteksgranserna nar de fjiirrlanar. Men da utOkat regionalt samarbete mellan 
olika bibliotekskategorier blir aUt vanligare och da statistiken visar att fjiirrutlaningen fran 
forskningsbiblioteken till folkbiblioteken okar ar det rimligt att anta att biblioteken i framtiden 
aven kommer att anvanda sig av LIBRIS for att bestalla mer an de gor idag. 

Endast 5% av de tillfragade folk- och lansbiblioteken uppger att de anviinder LIBRIS for att 
tillgodose hogskolestudenters litteraturbehov. Vi tror av olika skiil att denna siffra kommer att 
oka. Bland annat sa blir distansutbildning alit vanligare, hogskolans okade decentralisering 
och studenternas okande antal. Dessutom har idag ej alla lans- och folkbibliotek tillgang till 
LIBRIS fjiirrlAnesystem, far de tillgAng till det iir det rimligt att anta att bestallningarna via 
LIBRIS okar. 

Liinsbiblioteken tillfragades om hur de tror att deras tillgAng till LIBRIS paverkar 
forskningsbibliotekens fjiirrutlAn. 18 anser att forskningsbibliotekens fjarrutlAn okar medan 
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fyra inte tror att nag on forandring sker. Tre hihliotek avstod fran att svara. Uinshihlioteken 
fick ocksa fragan om hur de tror att deras tillgang till LIBRIS paverkar folkhihliotekens 
fjarrinlan. 17 hihliotek anser att folkhihliotekens fjarrinlan okar medan sex hihliotek tror att 
ingen forandring sker. Tva hihliotek avstod fran att svara . 

Folkhihlioteken fick fragan om hur de tror att deras tillgang till LIBRIS paverkar 
forskningshibliotekens fjarrutlaning. Tolv bihliotek tror att fjarrutlanen okar medan tre tror 
att ingen forandring sker. Tre bibliotek svarade ej. De fick ocksa fragan om hur 
redovisningen av lanshihliotekens hestand i LIBRIS kommer att paverka lanshihliotekens 
fjarrutlan. Har tror tolv hihliotek att det okar medan tva hihliotek tror att ingen forandring 
sker. Fyra val de att ej svara pa fragan. 

Forskningsbihlioteken fick fragan om hur de tror att folkhihliotekens tillgang till LIBRIS 
paverkar folkhihliotekens fjarrinlan. 16 av forskningshihlioteken anser att fjarrinlanen okar 
medan tva inte vet. Forskningshihlioteken fick ocksa fragan om hur de tror att 
redovisningen av lanshihliotekens hestand i LIBRIS kommer att paverka lanshihliotekens 
fjarrutlan. 15 forskningsbibliotek tror att fjarrutlaningen okar medan tre bibliotek ej vet. 

De fiesta hibliotek tror att en okad spridning av anvandningen av LIBRIS kommer att medfora 
en okad fjarrlanetrafik i Sverige. Forskningshihliotekens fjarrutlan kommer att oka, likasa 
lansbihliotekens medan folkbibliotekens fjarrinlan kommer att oka. Naturligt ar att nar ett 
hihlioteks hestand hlir synligt pa en onlinekatalog sa okar antalet bestallningar ur den. Skalet 
till att forsknings- och lanshiblioteken tror att endast fjlirrinlaningen hos folkbiblioteken okar 
ar att man inte planerar att lagga in folkhihliotekens hestand i LIBRIS. Far lansbihlioteken 
bestamma kommer folkbihlioteken ej heller att gora det. Skalen till detta ar bland annat att 
folkhihliotekens hestand i hog grad ar lika samt hestar av manga exemplar av frekvent 
utlanade titlar. Det som skulle vara av storst intresse att lagga in i LIBRIS ar folkbihliotekens 
lokala samlingar och specialsamlingar av unik karaktar. 
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Vi fn'igade Hinsbiblioteken om skalen till att de planerar att redovisa sitt bestand i LIBRIS. 

ALT 2 (3,8%) 

Diagram 7. Visar lansbibliotekens skiil till att redovisa sina hestand i LIBRIS. 

Alternativ 1: Ett steg mot en svensk nationell bibliografisk datahas 
" 2: Pa hegaran av forskningshihlioteken 
" 3: For att vi tror attforskningshihlioteken kan ha nytta av vart hestand 

Vi hade aven gett som svarsaltemativ ''pa begaran av LIBRIS 11
, men det hade ingen av 

biblioteken angett. 

Lansbiblioteken anger som framsta skal till att de planerar att redovisa sitt hestand i LIBRIS 
att det ar ett steg mot en svensk nationell bibliografisk databas. Med den roll som 
lansbiblioteken har idag skulle deras arbete underlattas betydligt om de hade tillgang till en 
nationell databas. Dessutom ar lansbiblioteken till viss del statligt finansierade, det ar da inte 
mer an ratt att deras bestand ingar i den (statliga) nationella databasen. Om fjarrlanereglema 
daremot andras i framtiden och inte bygger pa en sa lang och statisk fjarrlanekedja, kan man 
fdrvanta sig att lansbibliotekens roll kommer att forandras betydligt. 

Lansbiblioteken fick ocksa fragan om de anser att bestandsredovisningen i LIBRIS skall 
utokas till att omfatta alla folkbibliotek. Har svarade 18 nej, 4 ja och ett bibliotek vet ej. 
Aven de som svarade ja gjorde det med tvekan eller med restriktioner som till exempel 
endast stOrre folkbibliotek. Skalen ar antagligen de ovan angivna. 
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6.1.5 BURKIBT J 2000 

Vi fnigade lans- och folkbiblioteken om de ar nojda r_ned den bibliografiska databasen 
BURK. 

INTE NOJD GANSKANOJD NOJD MYCKETNOJD 
LAN 9 10 3 2 
FOLK 4 9 5 1 

Tabell6. Visar hur nojda liins- ochfolkbiblioteken dr med den bibliograjiska databasen 
BURK. Siffrorna redovisar antal bibliotek. 
Bortfall 1, 24 val ida fall fran Hinsbibliotek 

Uinsbiblioteken var inte sarskilt nojda med den bibliografiska databasen BURK. 
Folkbiblioteken var lite mer nojda men gav inte heller BURK nagot hogt betyg. 

Pa fragan om Uins- och folkbiblioteken var nojda med fjarrlanesystemet i BTJ 2000 
svarade tva av de sex bibliotek som har systemet att de inte ails var nojda. Tva bibliotek 
svarade att de var ganska nojda, ett bibliotek att det var nojt och ett att det var mycket nojt. 

Det var inte manga bibliotek av de som vi skickade var enkat till som hade BTJ 2000s 
fjarrlanemodul. De som hade systemet var ganska nojda overlag. Vi fragade biblioteken om 
de ansag sig kunna paverka utvecklingen av BTJ 2000s fjarrlanemodul men da vi endast fick 
in tva svar anser vi att vi ej kan dra nagra generella slutsatser av dessa. 

Jamf6relsevis med hur nojda forsknings- och lansbiblioteken var med den bibliografiska 
databasen och fjarrlanesystemet LIBRIS sa uppnar inte BURK och BTJ 2000 samma resultat. 
Vi fragade folkbiblioteken om anledningen till att de ej var nojda med BURK och BTJ 2000 
men inget bibliotek hade fyllt i nagot svar, darfor kan vi bara spekulera om orsakema. En 
forklaring som ligger nara till hands ar att BURK. och BTJ 2000 ar system som biblioteken 
maste betala mer for da BTJ skall gamed vinst, vilket gor att biblioteken kraver mer i 
gengald. LIBRIS ar statligt och tar bara betalt for att tacka kostnadema. 
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6.1.6 Ett nationellt fjarrh\nesystem? 

Alia bibliotekskategorierna tillfnigades om de har migot behov av ett nationellt 
fjarrhinesystem dar bade forsknings- och folkbibliotekssektorerna ingar. 

5 

0 

- JA D NEJ 

Diagram 8. Visar bibliotekens behov av ett nationellt jjarrlanesystem dar bada 
bibliotekssektorerna ingar. Staplarna visar antal bibliotek. 
Bortfall 1, 24 valida fall fran Hinsbiblioteken 

De som svarat nej angav som sk~il: 
- Radd for att fjarrutlan till folkbiblioteken okar 
- lnget intresse av folkbibliotekens hestand 
- Radd att belastningen pa forskningsbiblioteken okar 
- Tycker att det fungerar bra som det gor idag (2 st) 
- Tror att det blir svart art uppratthrula bra fjarrlanekedjor 

Skalen till att man svarade ja var att: 

2 5 

2 0 

1 5 

1 0 

5 

0 

- LA N c::::J FOLK - FORSK 

Diagram 9. Visar bibliotekens skiil till att de vill ha eft nationellt jjarrlanesystem. 
Staplarna anger antal bibliotek. 

Alternativ 1: Bra med eft gemensamt system med klart definierade regler 
2: Forbattrar servicen till slutanvandarna oavsett var de befinner sig 
3: Effektivisera tidsatgangen for bib! iotekspersonalen 
4: Administration och statistikredovisning underlattas 
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I princip alia bibliotek vill ha ett nationellt fjarrlanesystem over biblioteksgriinsema, oavsett 
vilken bibliotekskategori de tillhor. Det var dott lopp mellan tre av skalen men de viktigaste 
anledningama var ett gemensamt system med klart definierade regler (30%) och att servicen 
till slutanvandama forbattras oavsett var de befinner sig (30%). Det tredje skalet var att 
tidsatgangen for bibliotekspersonalen effektiviseras (26%). 

Idag nar biblioteken upplever en allt starkare konkurrens fran bland annat kommersiella 
dokumentleverantOrer maste de ta mer hansyn till slutanvandaren och hans onskemcil an de 
gjort tidigare. Dessutom bar decentraliseringen av hogskoleutbildningen medfort att manga 
studenter viinder sig till folk- och liinsbibliotek for att tillgodose sina litteratur- och 
studiebehov (Hisplatser mm). Aven den alit mer utbredda distansutbildningen bar denna effekt. 
For att underlatta for de olika bibliotekskategoriema att ge en bra service till alia samt fordela 
arbetsbordan och kostnadema biblioteken emellan ar ett nationellt fjarrlanesystem med 
gemensamma regler en viktig forutsattning. Om inforandet av ett sadant system medfor att 
arbetstiden som bibliotekspersonalen maste avsatta minskar, innebar detta att kostnadema 
skulle minska ytterligare. De insparade pengama skulle kunna investeras i att forbattra 
servicen ytterligare. 

Vi bad biblioteken saga vilken aktOr pa dagens svenska fjarrlanemarknad de anser bar de 
basta forutsattningama for att ansvara for ett nationellt fjarrlanesystem. Vi angav tre 
altemativ, LIBRIS, BTJ eller annan aktOr. 23 av liinsbiblioteken angav LIBRIS medan ett 
lansbibliotek ansag att det var omojligt att avgora. Ett bibliotek avstod fran att svara. 16 
folkbibliotek angav LIBRIS och 2 avstod fran att svara. 15 av forskningsbiblioteken angav 
LIBRIS, 3 svarade ej. 

Den aktOr pa dagen svenska fjarrlanemarknad som de fiesta bibliotek anser bar de basta 
forutsattningama att ansvara for ett nationellt fjarrlanesystem ar LIBRIS. Eftersom LIBRIS 
redan idag ansvarar fOr den nationella bibliografiska databasen pa 
forskningsbibliotekssidan samt har ett utbyggt fjarrlanesystem, och dade planerar att 
infOrliva liinsbibliotekens bestand i sin databas, ar det kanske ett val som Jigger nara till 
hands. BTJ:s fjarrlanemodul ar kopplad till det lokala biblioteksdatasystemet BTJ 2000 
vilket ej ar sa allmiint utbrett, speciellt inte bland forskningsbiblioteken. Det gor det svarare 
att basera ett nationellt system pa enbart BTJ 2000. Daremot har BTJ en roll som 
formedlare av dokumentleveranstjiinster som bland annat aven forskningsbiblioteken tar 
del av. Detta ar ett bra komplement till ett nationellt fjarrlanesystem. 
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Vi bad biblioteken svara pa om hur detta nationella system skulle utformas. 

25 

20 

1 5 

1 0 

5 

o L-~ .. ~--~~~ .. ~~--~------~~--~ LAN FOLK FORSK 

- ALT 1 0 ALT2 

Diagram 10. Visar hur biblioteken vill att ett nationellt system skall utformas. Staplarna 
anger antal bibliotek. 
Bortfall 5, 23 valida fall fran Hinsbibliotek, 15 valida fall fran folkbibliotek. 

Alternativ 1: Bygga pa en databas enbart for jjarrl!m 
2: Bygga pa nagon form av nationell bibliografisk databas 

Biblioteken tick fragan om hur den nationella bibliografiska databasen bor vara uppbyggd. 

1 8 

16 

14 

1 2 

1 0 

8 

6 

4 

2 

0 
FOLK 

- ALT 1 D ALT 2 

Diagram 11. Visar hur biblioteken anser att den nationella bibliografiska databasen bor 
vara uppbyggd. Staplarna anger antal bibliotek. 

Alternativ 1: Virtu ell data bas dar lokala system kommunicerar via gateways 
2: En nationell databas dar alla bibliotek registrerar sina hestand 

Pa altemativ 2 reserverar sig ett par bibliotek mot att alla bibliotek skall registrera sitt 
hestand i en nationell databas. 
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Den allmfuma uppfattningen bland biblioteken ar att ett nationellt fjarrlanesystem bor bygga 
pa nagon form av en nationell bibliografisk databas, dar alla bibliotek registrerar sitt hestand. 
A ven bar ar LIBRJS det popularaste altemativet, men ett forskningsbibliotek tyckte att BTJ 
skulle vara intressant som lank till utHindska databaser for dokumentleveranser och dylikt. 
Istallet for att ba en nationell databas kan man tanka sig att ha en virtuell databas uppbyggd av 
lokala system som kommunicerar via gateways. Ett par bibliotek foredrog detta altemativ 
medan flera bibliotek angav att de ej visste vad detta innebar. Anvander man sig av lokala 
system sarnmankopplade via gateways skulle samkorningsproblem mellan BURK ocb 
LIBRIS kunna undvikas. A andra sidan bar det bl.a. i Finland visat sig att denna losning inte 
alltid ar tidsekonomisk eller ekonomisk da den stora natverkstrafiken som uppstar kan 
medfora koer, trafikstockning samt att datorkapaciteten hos de lokala systemen kan bebova 
byggas ut. Det popularaste altemativet ar dock en nationell databas dar alla bibliotek 
registrerar sina hestand. Det bar visat sig i Finland att det finns ett bebov av en nationell 
databas aven om alia bibliotek bar sarnma system och fOljaktligen kan kommunicera med 
varandra. I Sverige ser det idag ut som om vi snart kommer att fA en nationell bibliografisk 
databas. 

Vi fragade biblioteken om vern de tycker ar mest liimpad att ansvara for en eventuell 
nationell bibliografisk databas. 23 lansbibliotek, 16 folkbibliotek och 18 
forskningsbibliotek angav LIBRJS. Ett forskningsbibliotek angav iiven BTJ. Resterande 
bibliotek avstod fran att svara. Den nationella databas det planeras for kommer att ligga 
under KB och LIBRIS. 
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Biblioteken fick ocksa fragan om vilka faktorer de anser vara viktigast att utveckla i 
fjarrlanesystemen i framtiden. 

AL T 7 (10,5%) 

AL T 6 (12,4%) 

AI...T 5 (21,00/o) 

AL T 1 (19,0%) 

ALT2 (14,3%) 

ALT3(9,5%) 
AL T 4 (13,3%) 

Diagram 12. Visar vilka faktorer i jjarrlanesystemen som biblioteken anser vara viktigast 
att utveckla i .framtiden. 

Alternativ: 
1: E.ffektivisering av arbetstidsatgangen for biblioteken 
2: Snabbare leveranser till slutanvandare 
3: Elektroniska dokumentleveranser 
4: Utokad bestandsredovisning for litteraturlokalisering 
5: Ett enhetligt jjarrlanesystem for folk- och forskningsbibliotek 
6: Utokat nordiskt jjarrlanesamarbete 
7: Utokat internationellt jjarrlanesamarbete 

Andra alternativ som angavs: 
- Forenklat nordiskt och internationellt samarbete 
- Slutanvandarbestallning 
- En bas som nar lokalt-, regionalt-, nationellt- och internationellt 
- Forenklat betalningssatt 

Biblioteken anser att manga faktorer ar viktiga att utveckla i framtiden fcir att fcirbattra 
fjarrlanesystemet. De tva viktigaste var dock effektivisering av arbetstidsatgangen tor 
biblioteken samt snabbare leveranser till slutanvandama. Dessa tva faktorer ar mer 
overgripande an de ovriga. Forbattras till exempel de elektroniska dokumentleveransema sa· 
fcirbattras aven leveransema till slutanvandama. En utOkad bestandredovisning fcir 
litteraturlokalisering fcirenklar arbetet fcir den personal som arbetar med fjarrlan etc. A v de 
faktorer som biblioteken lagt till sjalva har de istallet fcir utokat samarbete angett fcirenklat 
betalningssatt. A v detta kan slutsatsen dras att biblioteken idag tycker att rutinema ar manga 
och da de alia ar olika ar det svart fcir personalen att arbeta med dem. Det tar aven mycket tid i 
ansprak.. Men manga bibliotek ar ocksa mycket intresserade av ett utokat fjarrlanesamarbete 
med bade Norden och ovriga varlden. Viktigt ar ocksa att samarbetet fcirenklas, idag upplever 
tydligen biblioteken att rutinerna vid fjarrlan fran utlandet ar fcir krangliga. 
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6.2 Vad tror aktorerna om fjarrHinesystemen i framtiden? 

LIBRIS, representerat av Mari Bud 
Statens kulturrad, representerat av Barbro Thomas 
BIB SAM representerat av Jacob Harnesk och Agneta Lind 
KJBIC, representerat av Ingegerd Nilsson 
BTJ representerat av Per Hallberg 

6.2.1 Forutsattningar for ett nationellt fjarrlanesystem 

Enligt LIBRIS marks det att det ar en valdigt stor efterfn1gan pa att bygga ihop folk- och 
forskningsbibliotekens system. De tror att det har att gora med hela sarnhallets forandring. 
Kunskapsnivan har hojts och hojs hela tiden. Dagens manniska lever i ett 
informationssarnhalle, hogskolorna ar utspridda over hela landet och distansutbildningen 
okar. Dessutom anser LIBRIS att det ar bra att kunna sprida information da det starker 
industrin. Detta beroende pa att tor att den svenska industrin skall kunna konkurrera sa ar 
forskning och utveckling viktigt. Eftersom manga foretag inte har rad att ha 
foretagsbibliotek vore det bra om folkbiblioteken istallet kunde stodja dem. 

KJBIC anser att biblioteken i framtiden inte kan diktera villkoren for slutanvandaren pa 
samma harda satt som de gjort forut, de fAr i stallet anpassa sig efter vad slutanvandaren 
vill ha och behover. Biblioteken ar enligt KJBIC inte till for att behalla bibliotekarieyrket 
utan till for att fora ut information till de som behover den. Ett nationellt fjarrlanesystem 
skulle underlatta derma process. 

BIB SAM sager att det ar en gamma! diskussion det harmed om LIBRIS och BURK skall 
bliva ett. Enligt dem ar ett hinder svArigheten att forena ett kommersiellt system som skall 
gamed vinst med ett samarbetssystem. Darfor tycker BIB SAM att det ar valdigt positivt att 
lansbiblioteken borjar redovisa sitt bestAnd i LIBRIS. P A BTJ ser de samma hinder som 
BIBSAM. BTJ sager att av historiska skal ser de bibliografiska databaserna BURK och 
LIBRIS olika ut. BURK inriktade sig fran borjan pa utlAningstjanster knutna till BUMS, 
medan LIBRIS inriktade sig pa katalogiseringsstod och fjarrlAn. Detta medforde att de 
hade olika standard for katalogisering. Idag har de bibliografiska databaserna dock enats 
till nagorlunda samstammighet. Det har gjorts ett flertal tekniska utredningar for att 
eliminera nackdelarna med tva system. 

Statens kulturrad ser ocksa vissa svarigheter. En ar standardskillnader bade inom det 
kommunala folkbiblioteksvasendet och inom forskningsbiblioteksvasendet. Det ar 
naturligtvis ett hinder vid nationellt samarbete pa det satt att de som underlater att satsa 
resurser i stallet Aker snalskjuts pa andra. Ett samarbete forutsatter en nagorlunda jarnn niva 
och det firms inte i Sverige idag. Vidare finns det lasningar i gamla strukturer, ofta rent 
individuella lasningar. Detta forsvarar en modernisering av systemet da man kan se den 
rationella lOsningen men veta att den ar fullstandigt omojlig att genomfora. 

Enligt Statens kulturrad har fragan hur ett nationellt fjarrlanesystem skall se ut att gora med 
vilken struktur man vill ha. Sverige har idag en hierarkisk struktur som ar uppbyggd i en 
tid da dagens teknik inte fanns. Tekniken borde kunna ge andra mojligheter. Idag da 
bestanden ar mycket synligare firms det ingen anledning art uppratthAlla gransema mellan 
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folkbibliotekens och forskningsbibliotekens fjarrlaneverksamhet. I stallet kan strukturen 
om den ar for stelbent skapa frustration. Darfor anser Statens kultum1d att ambitionen med 
ett fjarrhinesystem maste vara att den som behover ett dokument skall Ia. det sa snabbt som 
mojligt, inte att man skallleva efter ett regelverk. Men Statens kulturrad tror att nagon 
form av regelverk trots allt maste finnas. Detar inte bra att total anarki rader dar nagot 
bibliotek far alia fjarrlaneansokningar. Fjarrlaneregelverket behover uppdateras, men enligt 
Statens kultumld ar det bra att det inte gjorts arum da den tekniska utvecklingen gatt sa 
snabbt. Olika strukturer ar tankbara till exempel att ett geografiskt omrade ar 
sja.J.vforsorjande eller att ansvarsbibliotekssystemet byggs ut mm. 

Vi dare anser ocksa Statens kulturrad att det saknas nagon form av central nationell samling 
som ser att vissa fragor ar speciellt viktiga och driver dessa. Idag ar det en valdig splittring 
inom biblioteksvasendet och det skrivs manga rapporter och halls manga moten som inte 
Ieder till nagonting. 

BIBS AM anser ocksa att en delfraga ar om det behovs migon sorts nationella regler for hur 
fjarrlan skall ga till. De regler som nu finns ar fran 1979 och BIB SAM har talat ett antal 
ganger om att reglema behover ses over i samarbete med folkbiblioteken. Dagens system 
dar biblioteken foljer strikta regler och haller sig inom sin region har inte mig on grund 
Hingre. Aven trappstegen dar biblioteken forst skallleta i Sverige och sen ga vidare till 
Norden etc ar mindre och mindre intressanta idag. Med dagens teknik spelar det ingen 
stOrre roll varifran anvandama hamtar dokument. Skall anvandama kunna ga dit de anser 
att de far bast service? Enligt BIBSAM tycker de stora specialbiblioteken som till exempel 
KIBIC och KTHB att det ar fullstandigt omojligt att ha ett regiontankande. Daremot vill de 
stora allmanbiblioteken garna halla pa regiontankandet dade ser det som ett satt att fordela 
bordoma. BIB SAM vill vanta pa bibliotekslagen innan de borjar se over reglema. Dock ar 
det klart att det skall finnas migon typ av riktlinjer. 

Enligt BTJ finns det tva anledningar till att fria fjarrlan ej fungerar: en ar att mojligheten att se 
andra biblioteks hestand online medfort forfn1gningar fran mindre bibliotek om fjarrlan pa sa 
kallad frekvent skonlitteratur. Den andra anledningen ar att vissa bibliotek hailer pa sitt 
material, dvs de vill erbjuda sitt hestand till sina lokala anvandare. En Iosning skulle kunna 
vara att infora en begransning till fack- och utlandsk litteratur vid :fjarrlan. 

BTJ sager att diskussionema om LIBRIS och BTJ skall ga ihop har lett till att tva 
asiktsskolor uppstatt. Den ena skolan propagerar for att fora over BTJ:s katalogposter till 
LIBRIS databas, medan den andra anser att befintl~ga tjanster behalls men de kopplas ihop 
med hjalp av gateways. For anvandaren skulle detta se ut som ett system. Har star 
diskussionen idag och det finns for- och nackdelar med bada skoloma. BTJ:s synpunkt ar 
att eftersom integrerade tekniska losningar ar deras affarside vill de ej slappa sin databas. 
Biblioteken som har BTJ:s lokala system BTJ 2000 vander sig bl. a till BURK for att 
uppdatera sina system. En forutsattning for BTJ att ge dessa tjanster ar att ta betalt dade 
skall ga med vinst. Eftersom LIBRIS ej ar kommersiellt uppstar problem. 

LIBRIS anser A andra sidan att ett nationellt system redan hailer pa att vaxa fram. Detta 
beroende pa att Utbildningsdepartementet har gett ett uppdrag till KB att svara for 
utveckling och drift av ett nationellt bibliotekssystem baserat pa modem 
informationsteknologi. Systemet skall innehalla information om alla publikationer som 
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finns vid offentliga bibliotek i Sverige samt medge intemationell sokning. Det skall ocksa 
utformas fdr professionellt bruk men aven kunna anvandas av allmanheten via Internet. 
Enligt LIBRIS fdrsoker Utbildningsdepartementet binda ihop folk- och 
forskningshihliotekssektom samt bygga upp en infrastruktur dar alla skall ha koppling till 
Internet. Har ingar aven folkbiblioteken som skall tilldelas anslag sa att de skall kunna 
komma at Sunet. 

6.2.2 Relation en mellan LIBRIS och BT J 

LIBRIS anser att det ar svart att sla ihop LIBRIS och BTJ:s system da BTJ och LIBRIS 
fmansieras pa olika satt. LIBRIS ar statliga och BTJ ar privata. Det firms idag inga tydliga 
planer pa ihopslagning, hara ett vai utvecklat samarbete. Nu da LIBRIS i samarbete med 
Kulturradet Jagger in lansbibliotekens hestand i LIBRIS datahas har problemet uppkommit 
vern som har aganderatten till BURK:s katalogposter som ursprungligen ar gjorda av BTJ. 

Aven pa Kulturradet anser de att det ar svart att kombinera ett kommersiellt system med ett 
skattefinansierat. De fragar sig om en sadan sammanslagning skall goras och i sa fall hur 
badas intressen bast tas tillvara. Dels skall allmanheten ha bra och tillfdrlitlig bibliografisk 
information tilllagsta pris, dels skall det kommersiella fdretaget fa igen vad det lagger ned 
pa hihliografering och tillhandahallande. Enligt Kulturradet ar detta pa nagot satt omojligt, 
antigen far den kommersiella sidan ge upp sina intressen eller sa far allmanintresset ge 
vika. Pa Kulturradet hoppas de att det finns en IOsning da dessa fragor har IOsts i Danmark 
och Finland. Detar klart att det ar mojligt och i hogsta grad rimligt att om samhallet 
hekostar nationalbibliografin och en stor nationell databas saar det sjalvklart att det skall 
vara allman egendom. Kulturradet hailer nu pa med utredningen "Kulturnat Sverige" dar de 
tittar pa kulturinstitutionemas mojlighet att lagga ut sina hestand (information, fdremru pa 
museum, dokument pa bibliotek mm) pa ett svenskt kultumat. I detta sammanhang anser 
Kultumidet att en samkatalog ar av hogsta intresse och da kan inte kommersiella intressen 
fa styra. 

Kulturradet har gjort ett forsok i Umea dar universitetsbiblioteket matchat lansbibliotekets 
poster mot LIBRIS. De tekniska svarigheterna var inte sa stora som vantat utan merparten 
av ett lansbiblioteks hestand kan matchas direkt mot LIBRIS. Svarigheten ar dock att reda 
ut vern som ager katalogpostema i BURK. Ar det ett enskilt bibliotek som betalar BTJ for 
postema eller BTJ som tillverkat posterna? Kulturradet har nu skrivit till BTJ och sagt att 
de tanker lagga in ett lansbiblioteks hestand i LIBRIS. Som underlag tanker Kulturradet 
anvanda ISBN-nummret, som firms i boken och ar __ allman egendom. Kulturradet har bett 
att BTJ skall hora av sig med eventuella synpunkter, det har de inte gjort. 

6.2.3 Fjarrhin i framtiden 

BIB SAM anser att det ar viktigt att ta tag i definitionen av fjarrlan. ldag ar det inte alltid sa 
latt att skilja pa fjarrlan och det som tidigare hette lokala Ian. Distansutbildningar medfor 
att en person bor och studerar t.ex. hundra mil fran den hogskolan personen ar inskriven 
vid. Om personen da Ianar en hok fran sitt hogskolebibliotek som skickas direkt till honom 
ar detta i sa fall ett lokalt Ian eller ett fjarrlan? BIB SAM ser tecken pa att aven gransema 
mellan fjarrlan och forvarv minskas mer och mer. 
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LIBRIS tror att den svenska fjarrUmemarknaden borde vara tilltagande. Skalen till detta ar 
att det idag ar sa dyrt med till exempel tidskriftsprenumerationer att mfmga bibliotek valjer 
att fjarrlfma kopior istiillet. Detta gors bade fran bibliotek i Sverige men aven fran 
utlandska dokumentleverantorer. Men LIBRIS anser ocksa att tidsperspektivet ar viktigt 
nar man pratar om framtiden. Pa biblioteken borjar idag fjarrlfm och forvarv vaxa ihop. 
Detta beror pa att ocksa fjarrlfm ar ganska dyrt och samarbete med forvarvsavdelningen 
kan gora att den totala kostnaden for ett bibliotek blir mindre. Detta skulle kunna minska 
fjarrlfmen. Biblioteken idag anvander sig ofta av statistik fOr att se om det ar ekonomiskt 
hail bart att prenumerera pa en tidskrift eller ej. 

LIBRIS har inte haft sam mal att utveckla sitt system till ett nationellt, men i och med att 
de gor ett nytt system finns alltid mojligheten att det blir sa. Det finns inga begransningar 
varken med material eller bibliotek. LIBRIS har redan botjat titta pa problemen med att 
inforliva lansbibliotekens hestand i sin databas. KIBIC tror att i framtiden skulle man 
kunna tanka sig LIBRIS som en slags samordnare eller lankare av lokala-, nordiska 
bibliotekssystem och i sista hand BLDSC. Pa BLDSC finns enligt KIBIC nastan allting 
biblioteken behover. Det hela skulle fungera sa att slutanvandaren soker i LIBRIS. LIBRIS 
soker da forst lokalt sedan regionalt osv tills det blir napp. Ar kostnader inblandade 
redovisas de val slutanvandaren kan gora vad galler pengar och tid. Ett faktureringssystem 
skulle aven inga. BIB SAM har startat ett projekt med LIBRIS dar de skall testa 
dokumentleveranser direkt till slutanvandare. Idag da mfmga fjarrlan bestar av fotokopior 
ar steget dar det bestallande biblioteket tar emot kopian och skickar den vidare till 
slutanvandaren valdigt onodigt och tidsodande. KIBIC, sam ar den stOrsta 
dokumentleverantoren i Sverige, skall testa detta mot Akademiska sjukhusets bibliotek i 
Uppsala. BIB SAM sager att det storsta problemet ar hur fakturering och betalning skall ga 
till. !bland ar det till exempel inte den enskilde anvandaren sam skall betala utan hans 
institution. 

Ett annat satt att forsoka minska tiden och kostnaden ar enligt BIB SAM att prova andra satt 
att formedla frakt an via posten. Med den billigare portokostnaden tar en leverans cirka 
fyra dagar. ASG garanterar en dags leveranstid och ar billigare an postens dyrare taxa. Ett 
plus ar ocksa att ASG:s fakturor ar mycket tydligare an postens. Dessutom kan biblioteken 
fa leveransema utformade efter sina egna onskemal, vad galler t.ex. tid for avhamtning. 
ASG-leverans anvands idag av Lulea HB och Uppsala UB. De ar ganska nojda enligt vad 
BIBSAM erfarit. 

Ett annat framtidscenario ar enligt KIBIC att nar fulltexttidskrifter, IT och Internet 
utvecklas i framtiden kommer antagligen behovet av fjarrlfm via bibliotek att minska. Det 
kommer att innebara forandrade arbetsuppgifter for bibliotekarier, forlaggare och flera 
andra yrkeskategorier. BIB SAM sager ocksa att det ar en brytningstid nu inte bara vad 
galler fjarrlfm och biblioteksverksamhet utan all publicering. Vad galler vetenskapliga 
tidskrifter har publiceringsmonstret svangt fullstandigt pa bara ett par Ars tid. MAnga 
vetenskapliga tidskrifter publiceras idag bade i elektronisk form och i pappersform, en del 
publiceras bara i elektronisk form. Vidare i framtiden sa kanske tidskriften sam ide inte 
behalls, utan artiklar Higgs direkt in i en elektronisk databas. 
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BTJ sager att ett nationellt fjarrlanesystem ur anvandamas synvinkel skulle anvandas for 
att beHigga hestand och fjarrlana. BTJ anser att nar det galler fjarrlan ar fragan om man 
over huvud taget skall tanka i centrala fjarrlanesystemtermer. I och med Z39.50-protokollet 
har alla datoriserade bibliotek mojlighet att soka och hina av varandra. Biblioteken kan da 
sjalva dirigera sin fjarrlanebestallning vart de anser vara lampligast. Da faller hela behovet 
att ett centralt fjarrlanesystem. Det finns bibliotek som foretrader denna linje. Det kan dock 
finnas andra motiv till att ha en nationell bibliografisk databas, t.ex. bibliotekens 
katalogisering. 

Aven BIBSAM tar upp anvandamas behov. De tror att biblioteken i framtiden f'ar se mer 
till anvandamas behov an till bibliotekens. Att som idag behova anvanda det lokala 
biblioteket forst och framst borde inte vara nodvandigt. Ar servicen snabbare m'igon 
annanstans borde anvandaren ha ratt att vanda sig dit. Ar det forenat med okade kostnader 
ar det ett val anvandaren gor. Enligt BIB SAM bor utgangspunkten for ett bibliotek idag 
vara: vad ar bast for den som soker vara tjanster? Viktigt ar da att tydligt annonsera vilka 
mojligheter som finns for att Ia den information som eftertraktas. 
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7 Slutdiskussion 

Vi borjar denna diskussion med att beskriva vilka begransningar som det nuvarande systemet 
har och vad dessa begransningar innebar for utvecklingen mot ett nationellt fjarrlanesystem. 
Vi fortsatter sedan med art redovisa forutsattningarna for ett nationellt system dar vi skissar pa 
mojliga lOsningar, baserade pa dessa forutsattningar samt pa hur biblioteken onskar att det 
svenska fjarrlanesystemet skall se uti framtiden, enligt den bild vi fatt genom svaren i var 
enkat. A vslutningsvis frarnhaller vi den lOsning vi anser vara lampligast. 

7.1 Hur begransar den nuvarande strukturen pa fjarrlanesystemet den 
fortsatta utvecklingen? 

Utvecklingen i sarnhallet har lett till att allt hogre utbildning kravs for art fa job b. Dessutom 
blir det allt vanligare med kontinuerlig vidareutbildning. Decentraliseringen av hogskoloma 
har inneburit art folkbiblioteken mer och mer far tillgodose studenters litteraturbehov. 
Resultatet ar art folk- och forskningsbiblioteken har ratt allt mer liknande anvandarkategorier. 
Samtidigt okar fjarrlanetrafiken hos alia bibliotekskategorier. En tydlig trend ar art 
forskningsbibliotekens fjarrutlan till folkbiblioteken har okat och okar till foljd av art 
folkbiblioteken har till gang till LIBRIS. Ett rimligt antagande ar art det okade behovet av 
fjarrinlfm av facklitteratur till folkbiblioteken har att gora med anvandarnas okade 
utbildningsniva. Ett annat skal ar art den nya teknologin gor art den geografiska lokaliseringen 
inte ar sa viktig for foretag. Men for att ert foretag skall kunna flytta till en mindre ort kravs 
det att deras informationsbehov tillgodoses, och det faller da ofta pa folkbibliotekens lott art 
gora derta. Tack vare statliga pengar ar fjarrlan an sa lange avgiftsfria, vilket ocksa underHi.ttar 
denna utveckling. Ert nationellt fjarrlanesystem for bada bibliotekssektorerna skulle underlatta 
samarbete dem emellan och att den demokratiska rattigheten om fri och lika tillgang till 
information kommer alla Sveriges invanare tillgodo. Tyvarr har vi i Sverige inte natt dit annu, 
det finns flera problem i den nuvarande struk:turen pa fjarrlanesystemet. 

Sveriges bibliotekssystem bestar av tva skilda och klart avgransade system som ej har nagon 
utbredd form av samarbete. Det finns ett fjarrlanesamarbete som bygger pa allmanna regler 
for bada sektorerna, men detta samarbete ar frivilligt da det inte ar lagstadgat. Dessa 
fjarrlaneregler ar fran 1980, dvs 16 ar gamla. De bygger pa en strikt fjarrlanekedja som idag, 
da bestanden ar betydligt synligare, ofta kanns onodig att folja eftersom ett fjarrlan skulle ga 
betydligt snabbare om en del av kedjans steg skulle hoppas over. Det tycks idag vara en 
allmant utbredd uppfartning bland de bibliotekarier som arbetar med fjarrlan att anvandarna 
anser art ert fjarrlan tar for lang tid. Speciellt utmarkande ar detta hos folkbiblioteken, som 
ligger sist i fjarrlanekedjan. Men aven hos forskningsbiblioteken ansag en majoritet av 
bibliotekariema att anvandarna inte var belt nojda. Skalen har ar troligtvis art 
forskningsbibliotekens anvandargrupper bar behov av snabb service nar de forskar eller 
studerar. Med det utokade utbildningsbehovet i dagens samhalle ar det naturligtvis inte bra art 
ett fjarrlan tar for lang tid. 

Finansieringen ar decentraliserad bade hos folk- och forskningsbiblioteken, men 
folkbiblioteken finansieras av kommunala pengar medan forskningsbiblioteken far statliga 
pengar av sin hogskola. Lansbiblioteken och lanecentralema, som ar en form av brygga 
mellan de tva bibliotekssektorema, finansieras till viss del ocksa med statliga pengar. Har 
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skymtas en gemensam plattfonn for samarbete, men den stOrs av det faktum att olika 
departement star bakom finansieringen. Trots att samarbetet departementen emellan fungerar 
bra underHittar inte derma konstruktion ett mer overgripande samarbete bibliotekssektorema 
emellan. Det som anses vara viktigt i en sektor har inte lika hog prioritet i den andra sektom, 
och da kan det vara svart att 1a ett gemensamt politiskt agerande. Nagot som ytterligare 
forsvarar en samordnad politisk styming ar det faktum att varken BIBS AM eller Kulturradet 
har myndighetsutOvning. De kan endast utforma rekomrnendationer som biblioteken kan valj a 
att folja eller ej. Detta innebar att det inte finns nag on styrande central instans som samordnar 
och ansvarar for utvecklingen av det svenska fjarrlanesystemet. Den decentraliserade 
finansieringen av bade folk- och forskningsbiblioteken formed sig att bibliotekens standard 
varierar kraftigt beroende pa vad bibliotekens huvudman anser vara viktigast. En ojamn 
biblioteksstandard forsvarar ett nationellt samarbete da den medfor att vissa bibliotek belastas 
mer an andra. Den foreslagna bibliotekslagen ar sa allmant hallen att den troligen inte har en 
utjamnande effekt. 

7.2 LIBRIS och BURK 

LIBRIS databas och BTJ:s databas BURK tacker tillsammans i princip hela Sveriges hestand. 
Man kan tycka att inget skulle vara enklare an att sla ihop dessa tva databaser till en nationell 
databas. Idag firms dock inga planer pa en samrnanslagning, men LIBRIS och BTJ har ett val 
utvecklat samarbete. Det finns inga storre hinder rent tekniskt da de har en gemensam 
katalogiseringsstandard, men det firms flera andra hinder av mer svarloslig art. 

Ett hinder ar den grundlaggande skillnaden mellan de tva institutionema. LIBRIS ar en 
kooperativ, icke-vinstdrivande statlig organisation medan BTJ ar ett privat, centraliserat och 
vinstdrivande foretag. LIBRIS har ett ansvarsuppdrag som gar ut pa att uppratthalla och 
vidareutveckla en datorbaserad nationell samkatalog. BTJ har daremot inte nagot statligt 
bibliotekspolitiskt uppdrag. 

Att de bada systemen, LIBRJS och BTJ 2000, erbjuder helt olika tjanster till olika 
bibliotekssektorer ar ett annat hinder. LIBRIS ansvarar for en nationell samkatalog som kan 
anvandas for att belagga litteratur, fjarrlana samt genom en kooperativ insats forenkla 
katalogiseringen. LIBRIS kan ej anvandas som ett lokalt bibliotekssystem. BURK a andra 
sidan ar nara kopplad till det lokala bibliotekssystemet BTJ 2000 vilket skoter alia rutiner i ett 
bibliotek. Biblioteken kan mot en avgift 1a sina dokument katalogiserade och inlagda i sitt 
lokala system. Fjarrlan ar mojligt med hjalp av en speciell fjarrlanemodul och med sokning i 
bland annat BUR.K. Kaman i BTJ:s verksamhet bygger pa att de kan ta betalt for utnyttjandet 
av katalogpostema i BURK.. LIBRIS hAiler daremot pa att lagga ut sin databas pa Internet for 
gratis sokning bland annat for allmiinheten. 

Ett exempel pa hur viktiga katalogpostema i BURK ar for BTJ och vilka konsekvenser detta 
kan 1a for en sarnmanslagning av de bada bibliotekssektorema ar det problem som uppstod da 
lansbiblioteket i Umea skulle lagga in sitt hestand i LIBRIS. Det hela gick smidigt, da LffiRIS 
och BTJ har kommit fram till en gemensam katalogiseringsstandard, anda tills man kom till 
fragan om vern som ager lansbibliotekets katalogposter. Ar det BTJ som utfort 
katalogiseringen eller lansbiblioteket som betalat for postema? KulturrAdet bestamde sig for 
att anvanda sig av ISBN-numret som firms i boken och ar allman egendom. Om detta gAr och 
genomfOra utan juridiska problem ar derma fraga lost och en nationell databas bor kunna 
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skapas. Skalet till att BTJ tar strid for sina kata1ogposter ar att dear grunden i deras 
verksamhet. Men da de fiesta i hiblioteksvarlden anser att samtliga folkhiblioteks hestand inte 
skalllaggas in i LIBRIS skulle BTJ fortfarande ha en stor potentiell marknad att verka i. 
Visserligen kan man havda att nar Hinshibliotekens hestand ar inlagt i LIBRIS kan 
folkbihlioteken hamta alla poster de behover darifrfm, men redan idag gor ett antal 
folkhibliotek detta. Bibliotek kan ocksa hamta poster fran Internet och andra lokala system, 
vilket innebar att BTJ:s bihliografiska service till folkbiblioteken redan idag har konkurrens 
fran olika hall. 

Som det ser uti nulaget lutar det mot att BTJ arden part som kommer att fa kompromissa i en 
overenskommelse. KB har av regeringen :tatt i uppdrag att utveckla och driva ett IT-haserat 
nationellt bibliotekssystem som utgar fran LIBRIS samt tilldelats utOkade anslag for att 
genomfora detta. Regeringen har ocksa i den senaste forskningspropositionen betonat vikten 
av att inte nya hinder av ekonomisk eller praktisk natur uppkommer som hegransar 
allmanhetens tillgang till information. Initiativtagandet till ett nationellt fjarrlanesystem skall 
alltsa komma fran LIBRIS. Da kan man dra slutsatsen att det ar upp till BTJ att reagera pa de 
planerade fOrandringama. Forhoppningsvis kan BTJ och LIBRIS arbeta fram en losning. 

7.3 Tekniska fOrutsattningar 

Sverige ar en demokrati dar fri och lika tillgang till information ar en grundlaggande rattighet. 
Planerar man da for ett nationell bihliografisk databas samt fjarrlanesystem som bygger pa 
modem informationsteknologi, ar det av stor vikt att alla hibliotek har mojlighet att delta. Idag 
finns det rent tekniskt mojligheter for alla bibliotek att tillgodogora sig den nya 
informationsteknologin. For att alla anvandare var de an befinner sig skall :ta tillgang till 
informationen lika snahbt sa maste dock ett antal tekniska fragor adresseras. 

A v de bibliotek vi fragade anvande alla forskningsbibliotek datorbaserade rutiner vid fjarrh1n. 
Daremot var det flera folkbibliotek samt nagra lansbibliotek som ej hade tillgang till 
datorbaserade rutiner vid fjarrlan. En del av dessa bihliotek hade dock planer pa att inforskaffa 
sadana. Anmarkningsvart var att tva lansbihliotek, som arbetar mycket med fjarrlan, ansag att 
det ar Hittare att behandla fj arrlan manuellt. A ven vad det gruler frekvensen med vilken de 
datorbaserade rutinema anvands ar det stor skillnad hibliotekskategoriema emellan. 
Forskningsbiblioteken anvander sig av dessa rutiner nastanjamt, medan folk- och 
lansbihliotek endast anvander dem vid ungefar halften av tillfallena. Inget folkbibliotek 
anvander sig heller av kommersiella elektroniska dokumentleveranser. Skillnaden mellan de 
olika sektorema kan fram till idag ha herott pa att deras anvandarkategorier har varit olika och 
aven haft skilda informationsbehov. Till exempel har manga av folkbibliotekens anvandare 
forut inte varit intresserade av fjarrlan eller av fjarrlan som ej kunnat Iosas regionalt. Denna 
situation hailer pa att forandras. 

Bygger man ett fjarrlanesystem som baserar sig pa informationsteknologi och ger mojligheter 
till natverkskommunikation bl.a. via Internet, maste alia bibliotek som vill delta i ett nationellt 
samarbete ha de tekniska forutsattningama for detta. I dagslaget har forskningsbiblioteken ett 
betydande forsprang fore folk- och lansbiblioteken pa detta omrade. 

All informationsteknologi kraver stora investeringar nar den inf6rs. Alla bibliotek har idag 
minskade anslag och foljaktligen siimre mojligheter att tillgodogora sig tjanster som bygger pa 
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den nya informationsteknologin. De bibliotek som drab bas hardast ar de som furnu ej har 
byggt upp en teknisk bas. Folkbiblioteken arden sektor som tekniskt sett Jigger lite efter. De 
har inte idag tillgang till Sunet, som ar ett akademiskt datanat som binder ihop universitet i 
Sverige, Norden och resten av varlden. Enligt IT- och forskningspropositionen skall 
folkbiblioteken fa tillgang till Sunet for att kunna erbjuda gratis sokning i LIBRIS da LIBRIS 
Iaggs ut pa Internet. Folkbiblioteken skall tilldelas statliga medel for denna tekniska 
utbyggnad. Detta skulle medfora en utjamning av de tekniska forutsattningarna mellan 
bibliotekssektorerna. 

Da den tekniska utvecklingen idag gar sa fort, hard- och mjukvaror blir omoderna snabbt, 
kravs kontinuerligt nya och ofta dyra investeringar om biblioteken vill hanga med i 
utvecklingen. Statliga bidrag till trots ar det en ojamn standard biblioteken emellan, inom 
bade folk- och forskningsbiblioteken. Anvandarnas tillgang till information ar beroende av 
vad den enskilda kommunen eller det enskilda universitetet ar villiga att satsa pa biblioteket. 
Det finns ingen lag som utjamnar biblioteksstandarden mellan olika regioner. 

Att ansluta sig till de nya tekniska natverken som det nu planeras for ar inte nagon speciellt 
betungande utgiftspost fOr biblioteken. Det ar som ovan namnts investeringarna i hard- och 
mjukvara som kostar. Da folkbiblioteken skall tilldelas statliga medel for att gora en teknisk 
utbyggnad ar det troligen inget som hindrar alla bibliotek att delta i ett framtida nationellt 
fjarrlanesamarbete. Har daremot inte ett bibliotek medel att ansluta sig till de tekniska 
natverken hamnar biblioteket utanfor hela fjarrlanesystemet. I varsta fall kan slutna 
informationssystem for speciella grupper uppsta, vilket forhindrar fri tillgang till information 
for alla Sveriges invanare. Detta ar dock inte ett troligt framtidsscenario. 

7.4 Vilken inverkan bar den tekniska utvecklingen pa fjarrlaneomradet? 

Inget bibliotek kan idag halla en heltackande samling och darfor blir samverkan och 
tillgang till externa resurser allt viktigare for att manniskor skall fa tillgang till den 
information de behover. Genom tekniska natverk som till exempel Internet ges battre 
mojligheter till samverkan. Dessutom finns allt mer material i elektronisk form som ocksa 
kan sandas elektroniskt. Biblioteken har fatt konkurrens av bland annat kommersiella 
dokumentleverantOrer och deras monopolstiillning pa informationsmarknaden forsvinner. 
Informationens vag fran producent till konsument andras da den nya teknologin inverkar pa 
publiceringskedjan och den vetenskapliga kommunikationens vagar. Den tekniska 
utvecklingen ger fler mojligheter for biblioteken att sprida information, men den utveckling 
som bygger paden nya teknologin kan ocksa med_llira negativa konsekvenser .. Alla mynt 
har tva sidor! Det ar svart att idag forutsaga vilka konsekvenser utvecklingen kommer att 
fa. 

Idag pagar ett intensivt arbete pa olika hall i varlden med att ta fram standarder for att 
underlatta elektronisk kommunikation och overforing mellan system. Den okande graden av 
standardisering synliggor ocksa biblioteks- och infonnationscentralers hestand. Detta kan 
medfora att fjarrlanetrafiken okar nationellt och internationellt da anvandarna rar tillgang till 
ett betydligt bredare utbud. I samband med det okade fjarrlanebehovet gar utvecklingen mer 
och mer mot att slutanvandarna sjalva kan soka i olika bibliotekskataloger och databaser samt 
bestalla fjarrlan sjalva. Om man harddrar detta skulle slutanvandarna vanda sig till det 
bibliotek som har den snabbaste servicen. Har detta bibliotek da ocksa ett val utbyggt hestand 
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okar bibliotekets fjarrHinetrafik lavinartat. Derta skulle paverka kvaliten pa servicen till 
bibliotekets interna anvandare som da riskerar art fa ert betydligt samre utbud lokalt. DelUla 
utveckling skulle kunna generera samma debart som planerna pa art infora avgifter pa fjarrlan. 
Darfor ser vi har ert behov av nagon form av styrning av fjarrlanetrafiken sa att den i 
mojligaste man utjamnas. Har skulle fOrekomsten av en nationell central bibliografisk databas 
samt fjarrlanesystem underlarta da man har kan bygga in t ex art biblioteken soks igenom 
utifran deras geografiska placering. Biblioteken nara slutanvandaren soks igenom forst, och 
om det sokta ej filll1s dar gar man vidare i alit storre geografiska cirklar. 

I och med art bestanden blir allt synligare och standarder underlartar kommunikation, suddas 
ocksa nationsgranser ut och intemationellt fjarrlanesamarbete underHittas. Kataloger kan 
ocksa samkoras och goras tillgangliga for fler anvandare. Men aven om en bok har hirtats 
online i en samkatalog pa andra sidan jorden skall den fortfarande pa nagot sart levereras till 
bestallaren. Vad galler kopieleveranser av artiklar samt dokument i fulltext sa spelar det 
mindre roll vart i varlden man vander sig. Om nationsgranserna suddas ut kan ert nationellt 
fjarrlaneregelverk forsvaras. Detta beror pa att da slutanvandare ser ett dokument i ett visst 
bibliotek kan det vara svart for dem att forsta varfor de forst skall prova lokalt eller nationellt 
etc bara for art ett r-egelverk sager detta. Problemet galler ej de kommersiella 
dokumentleveranscentra sorn BLDSC och OCLC da det ar upp till slutanvandaren att avgora 
om han vill betala for tjansten eller ej . For att kunna utforma ett nationellt regelverk sa maste 
man forst definiera om vad som ar ett fjarrlan idag. Distansutbildningar medfOr att en student 
kan gora ett lokalt Ian vid den hogskola han ar inskriven vid trots att han befinner sig 
hundratals mil darifran. Ar detta ett fjarrlan eller ej? 

Kommersiella dokumentleverantOrer och deras verksamhet har ocksa en inverkan pa 
:fjarrlanemarknaden. De konkurrerar med biblioteken om dokumentleveranser och 
bibliotekens dokumentleveranstjanster pa informationsmarknaden. Slutanvandarna kan 
valja att ga forbi biblioteken som da far ett betydligt mindre verksamhetsomrade. 
Fjarrlanen skulle da minska drastiskt. Detta kan dock ha den goda inverkan att biblioteken 
som svar pa delUla konkurrens blir mindre hierarkiska och mer flexibla. Biblioteken far 
lagga stOrre betoning pa utatriktad service pa anvandarnas villkor. Dessutom star sig 
bibliotekens :fjarrlaneverksamhet redan idag bra i jamforelse med kommersiella 
dokumentleverantOrers verksamhet. Biblioteken ar bade billigare och i princip lika snabba 
att leverera artiklar som de kommersiella leverantorerna. Detta illl1ebar att om 
:fjarrlanesamarbetet utvecklades och effektiviserades ytterligare skulle biblioteken klara sig 
mycket bra i konkurrensen om kunderna. Ett steg i delUla riktning ar de planer som 
biblioteken har pa att effektivisera tidsatgangen genom att de bestallda dokumenten skall 
kUlU1a levereras direkt till slutanvandaren antingen via dator, fax eller post. Detta ar nagot 
som nastan alia av de bibliotek vi fragade onskade sig. De vill dock begransa delUla form 
av leverans till att endast omfatta kopieleveranser. 

De kommersiella dokumentleverantOrema innebar inte bara konkurrens utan de kan ocksA 
ses som ett komplement till bibliotekens fjarrlaneverksamhet. Biblioteken som idag ar hArt 
belastade vad galler fjarrlanearbete, avlastas och kan inrikta sig pa att oka kvaliteten istallet 
for kvantiteten pa sin service till anvandarna. 
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Trots att informationen blir alit mer Hittatk:omlig sa finns det arum olOsta fragor som kan 
hindra ett fritt informationsflode. Exempel ar de olosta copyrightfragor och den avtalsdjungel 
som gor informationen svartillganglig pa internationell niva. Innan dessa fragor lOsts hjalper 
det ej att tekniken mojliggor fritt informationsflode. 

7.5 Hur bar de andra nordiska Hinderna lOst fragan om en nationell 
samkatalog? 

Situationen i Norge vad gruler deras nationella samkataloger ar lite oklar. Officiellt ar det Oslo 
UB:s databaser SAMBOK och SAMPER som ar samkatalogen. Dar redovisas bestfmdet for 
fler bibliotek: ani BIBSYS, som framst har universitets- och forskningsbibliotek anslutna. Av 
forstaeliga sk:al ar det ofta en aning ok:lart vart en fjarrlanebestallning skall skick:as. Norges 
situation tycker vi inte verkar vara en idealisk: lOsning for fjarrlanesamarbete, vare sig for dess 
effektivitet eller ur ekonomisk synvinkel. 

Trots att alia hogsk:olebibliotek i Finland har samma bibliotekssystem och foljaktligen kan 
soka i varandras kataloger har de en gemensam central samkatalog. Skalen till varfor de valde 
att gora pa detta satt ar att genom att anvanda en samkatalog sa undviks en massa onodig 
natverkstrafik, datorkapacitet i lokala system sparas samt att alia bibliotek och slutanvandare 
kan fa tillgang till samkatalogen. Detta tyder pa att det finns ett behov av centrala 
bibliografiska kataloger trots att manga bibliotekskataloger ar atkomliga utan synliga login
och logoutprocedurer. An sa lange har Finland ej nagot centralt fjarrlanesystem, grundema 
finns men rutinema ar annu ej utvecklade. 

Aveni Danmark har folk- och forskningsbibliotekssystemen slagits samman for att skapa en 
allmant tillganglig nationell bibliografisk databas. Eftersom biblioteken i Danmark tidigare, 
liksom Sverige har idag, hade en databas for folkbibliotekens hestand och en for 
forskningsbibliotekens hestand fick man konvertera och flytta folkbibliotekens databas 
BASIS. Detta fungerade bra och de bada bibliotekskategoriema kan behalla de rutiner for 
bland annat katalogisering som de hade nar de var tva skilda system. Till exempel skiljer sig 
principen for katalogisering, folkbibliotekens katalogisering skots centralt av DBC, 
forskningsbiblioteken katalogiserar lokalt och for sedan over posterna till den centrala 
katalogen. 

Sveriges situation idag liknar till stor del den som forr fanns i Danmark. Sverige har tva skilda 
system for folk- och forskningsbiblioteken och ungefar samma skillnad vad galler 
bibliotekskategoriemas katalogiseringsrutiner. Darfor borde ocksa den vag som Danmark 
val de vara mojlig aven i Sverige. Till viss del ar vi pa vagi samma riktning da 
lansbibliotekens hestand planeras att laggas in i LIBRIS. Utveck:lingen i Finland talar for art 
en central samkatalog ar en bra bas for ett nationellt fjarrlanesystem. Den alternativa 
Iosningen med kommunikation via gateways mellan olika databaser fungerar, men ar battre 
som ett komplement. 
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7.6 Nordiskt fjarrh\nesamarbete 

Det nordiska fjarrllinesamarbetet ar av gamma! tradition och ganska val utbyggt. Generellt sett 
effektueras de fiesta fjarrlanen som ej kan effektueras inom det egna nordiska landet, inom 
Norden, ca 87%. Detta samarbete underlattas ocksa av att vii Norden har en unik fordel med 
den nordiska sarnkatalogen for periodica, NOSP. Har har bibliotek tillgang till ca 130 000 
olika tidskrifter med over 600 000 bestandsuppgifter fran over 700 bibliotek. 

Trots det val utbyggda samarbetet sa frarnkom det i var enkat att biblioteken i Sverige anser 
att ett utOkat och forenklat nordiskt fjarrlanesamarbete ar en av de viktigare punktema att 
utveckla i framtiden. Redan idag ar det nordiska databaserna tillgangliga via t.ex. Internet, 
men mycket tid skulle sparas om den som soker bara behover soka i en katalog i vruje land, 
inte i flera. Darfor skulle det underlatta om varje land upprattade en nationell central 
bibliografisk sarnkatalog som 1ir allmant tillganglig for sokning. Detta samarbete skulle kunna 
utvecklas ytterligare genom att man kopplade ihop dessa nationella sarnkataloger via 
gateways och att med hjalp av Z39.50 gora det mojligt att soka idem med sitt egna lokala 
granssnitt. 

Andra eventuella samarbetssatt inom Norden vore att ater igen ta upp den gamla iden med 
ansvarsbibliotek. Idag finns det ett annu stOrre behov av att dela resurser an pa 1970-talet 
vilket kanske skulle innebara att ett samarbete av denna art idag gar art genomfora. Ett annat 
satt vore att fordela tidskriftsprenumerationerna mellan nordiska bibliotek och lagga 
pliktleverans pa dem. I Holland har biblioteken ett samarbete dar de har delat upp de 7 000 
mest anvanda tidskrifterna pa de olika biblioteken. Tidskriftema Iigger i en databas dar ocksa 
innehallsf6rteckningen syns. I Norden skulle man kunna anvanda sig av NOSP for att gora 
likadant. 

7.7 Finns det fOrutsattningar fOr ett nationellt fjarrlanesystem? 

Har borjar vi forst med att presentera de existerande forutsattningar for ett nationellt 
fjarrlanesystem som finns i dag, sedan sammanfattar vi de hinder som finns och avslutar med 
att ange vissa omraden som behover utvecklas. 

F orutsattningar: 

+ I princip alia bibliotek fran alia tresektorema vill ha ett svenskt nationellt fjarrlanesystem 
fOr bade folk- och forskningsbibliotek. De tycker att det som ar viktigast att utveckla for 
framtiden ar ett enhetligt fjarrlanesystem. 

+ Pa grund av hogskolans decentralisering har folk- och forskningsbiblioteken fatt allt mer 
liknande anvandarkategorier. Fjarrlanetrafiken okar hos alia bibliotekskategorier. 
Forskningsbibliotekens fjarrutlan till folkbiblioteken har okat och okar till foljd av att 
folkbiblioteken har tillgang till LIBRIS. Ett rimligt antagande ar att det okade behovet av 
fjarrinlan av facklitteratur till folkbiblioteken har att gora med anvandarnas okade 
utbildningsniva. 
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+ LIBRIS datahas och BTJ:s datahas BURK tacker tillsammans i princip bela Sveriges 
hestand. Det finns inga stOrre hinder av teknisk art for en sammanslagning, da de har en 
gemensarn katalogiseringsstandard. 

+ KB har av regeringen fatt i uppdrag att utveckla och driva ett IT -haserat nationellt 
hihliotekssystem som utgar fran LIBRIS samt tilldelats utOkade anslag for att genomfora 

detta. Regeringen har ocksa i den senaste forskningspropositionen hetonat vikten av att inte 
nya hinder av ekonomisk eller praktisk natur uppkommer som hegransar allmanhetens 
tillgfmg till information. Initiativtagandet till ett nationellt fjarrlanesystem skall konuna fran 
LIBRIS och det ar upp till BTJ att reagera pa de planerade forandringarna. 

+ Enligt IT- och forskningspropositionen skall folkhihlioteken :fa till gang till Sunet ror att 
kunna erhjudas gratis sokning i LIBRIS da LIBRIS Higgs ut pa Internet. Folkhihlioteken 
skall tilldelas statliga medel for denna tekniska utbyggnad. Detta skulle medfora en 
utjamning av de tekniska forutsattningarna mellan hibliotekssektorema. Denna utjfunning 
hehovs da forskningsbihlioteken anvander och har tillgang till mer datorhaserade rutiner 
vid fjarrUm an folk- och lanshihlioteken. 

+ ldag finns det flera olika tekniska natverk, t.ex. Internet, som fOrbattrar mojlighetema for 
samverkan mellan bihliotek och informationscentraler. En forutsattning for teknisk 
sarnverkan ar att det finns standarder. Fler och fler standarder av detta slag arhetas fram och 
den okande graden av standardisering synliggor hibliotekens- och informationscentralemas 
hestand. Detta kan medfora att fjarrlanetrafiken okar da anvandarna far tillgang till ett 
betydligt hredare uthud. 

+ Arbetsbelastningen pa biblioteken vad galler fjarrlan hlir alit stOrre. Darfor kan de 
konkurrerande komrnersiella dokumentleverantorema ses som ett komplement till 
bibliotekens verksamhet da biblioteken avlastas och kan inrikta sig pa att oka kvaliteten 
pa sin service till anvandarna. 

Hinder: 

+ Sveriges bibliotekssystem bestar av tva skilda och klart avgransade system. Det finns ett 
fjarrlanesamarbete som bygger pa allmanna regler for bada sektorema, men detta samarbete 
ar inte lagstadgat. Dessa fjarrlaneregler ar gamla och bygger pa en strikt fjarrlanekedja. Den 
kanns idag, da bestanden ar synligare, ofta onodig att folja eftersom ett fjarrlan skulle ga 
betydligt snabbare om en del av kedjans steg skulle hoppas over. 

+Folk-, Hins- och forskningsbiblioteken finansieras av olika huvudman sarnt ligger under 
olika departement. Trots att sarnarbetet departementen emellan fungerar bra underUittar inte 
denna konstruktion ett mer overgripande samarbete bibliotekssektorema emellan. Det som 
anses vara viktigt i en sektor har inte lika hog prioritet i den andra sektorn, och da kan det 
vara svart att :fa ett gemensamt politiskt agerande. 

+En ojfunn biblioteksstandard forsvarar ett nationellt sarnarbete da den med:fOr att vis sa 
bibliotek belastas mer an andra. Den foreslagna bibliotekslagen ar sa allmant hallen att den 
troligen inte har en utjamnande effekt. 
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+ Nagot som ytterligare forsvarar en samordnad politisk styrning ar det faktum att varken 
BIBSAM eller Kulturradet har myndighetsutOvning. De kan endast utforma 
rekomrnendationer som biblioteken kan valja att folja eller inte folja. Detta innebar att det 
inte finns nagon styrande central instans som samordnar och ansvarar for utvecklingen av 

det svenska fj arrlfmesystemet. 

+ LIBRIS ar en kooperativ, icke-vinstdrivande statlig organisation medan BTJ ar ett privat, 
centraliserat och vinstdrivande foretag. LIBRJS har ett ansvarsuppdrag som gar ut pa att 
uppratthalla och vidareutveckla en datorbaserad nationell samkatalog. BTJ har daremot 
overhuvudtaget inte nagon bibliotekspolitisk roll. 

+ De bada systemen, LIBRJS och BTJ 2000, erbjuder helt olika tjanster till olika 
bibliotekssektorer . 

+ Alla bibliotek har idag minskade anslag och foljaktligen sfunre mojligheter att tillgodogora 
sig tjanster som bygger paden nya informationsteknologin da den kraver stora 
investeringar nar den infors. De bibliotek som drabbas hardast ar de som armu ej har byggt 
upp en teknisk bas. Folkbiblioteken arden sektor som tekniskt sett ligger lite efter. Da den 
tekniska utvecklingen idag gar sa fort, hard- och mjukvaror blir omoderna snabbt, kravs 
kontinuerligt nya och ofta dyra investeringar om biblioteken vill hanga med i utvecklingen. 
Det ar inte sakert att de statliga bidragen racker till att utjamna de tekniska skillnaderna 
mellan biblioteken. 

+ I och med att bestanden blir alit synligare och standarder underlattar komrnunikation, 
suddas ocksa nationsgranser ut. Om sa sker kan ett nationellt fjarrlaneregelverk forsvaras. 
Detta beror pa att da slutanvandare ser ett dokument i ett visst bibliotek kan det vara svart 
for dem att forsta varfor de forst skall prova lokalt eller nationellt etc bara for att ett 
regelverk sager detta. 

+ Kommersiella dokumentleverantorer konk:urrerar med biblioteken om 
dokun1entleveranser pa informationsmarknaden. Slutanvandarna kan valja att ga forbi 
biblioteken som da far ett betydligt mindre verksamhetsorrmide. Fjarrlanen skulle da 
minska drastiskt. 

Omraden som maste utvecklas: 

+ Ett nytt regelverk behover utformas. Det firms olika mojligheter for hur detta skall 
utformas. Det kan baseras pa att det existerande ansvarsbibliotekssystemet byggs ut, pa att 
biblioteken tillgodoser varandras informationsbehov regionalt sa langt det ar mojligt eller 
att biblioteken far skicka en fjarrlanebestallning vart de vill men att varje bibliotek har en 
maxkvot for hur manga bestallningar de kan ta emot. Ett fragetecken vid utformningen av 
ett nytt regelverk ar vilken lansbibliotekens roll skall bli pa fjarrlaneomradet i framtiden. 
Dessutom behover man precisera vad som idag skall raknas som fjarrlan. 
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+ Det maste utformas ett betalningssystem da det idag inte finns nagot enhetligt 
betalningssystem for alia bibliotek. Fragan ar om faktureringen skall skotas via ett centralt 
eller lokala system. Bibliotekens asikter fordelar sig bar rattjfunnt. 

+ En forutsattning ar att ett enhetligt bestallningssystem online fOr beida 
bibliotekskategoriema utvecklas. Det hailer dock just nu pa att byggas upp i och med att 
LIBRIS pa regeringens uppdrag skall utvecklas till en nationell och allman 
informationsresurs. 

+ Lokaliseringsmojligheter av information behover utvecklas. Till viss del ar en sadan 
utveckling redan pa gang da lansbibliotekens hestand skall inforlivas i LIBRIS, som skall 
utvecklas till en nationell bibliografisk samkatalog. 

+ For att ytterligare effektivisera ett fjarrlan vore det onskvart om ett allmant system for 
dokumentleveranser direkt till slutanvandaren utformades. 

7.8 Hur passar ett nationellt fjarrlanesystem in i ett internationellt 
natverk? 

Vi tittar bar pa forutsattningama for bur ett nationellt fjarrlanesystem skulle kunna passas in i 
ett internationellt fjiirrlanenatverk. Fran var enkat kunde vi tydligt utlasa att det finns ett stort 
intresse bland biblioteks- och informationscentraler om att det internationella samarbetet skall 
utOkas och utvecklas. 

F orutsattningar: 

+ Den okande graden av standardisering inom elektronisk kommunikation och overfOring 
mellan system synliggor biblioteks- och informationscentralers hestand. Detta kan medfora 
att fjarrlanetrafiken okar nationellt och intemationellt da anvandama far tillgang till ett 
betydligt bredare utbud . 

+ Olika landers- och bibliotekskategoriers kataloger kan kopplas ihop och goras tillgangliga 
fOr fler anvandare, tack vare standarder som t.ex. Z39.50. Detta ar bra vad galler 
kopieleveranser av artiklar samt dokument i fulltext da det spelar mindre roll vart i varlden 
man vander sig. Med backer blir det lite besvarligare da de skall levereras till bestallaren 
samt returneras. En transaktion av detta slag ar naturligtvis enklare att gora om det 
geografiska avstandet ar mindre. · 

Hinder: 

+ I och med att bestanden blir alit synligare och standarder underHittar komrnunikation, 
suddas ocksa nationsgranser ut och internationellt fjarrlanesamarbete underUittas. Men a 
andra sidan, kan ett nationellt fjarrlaneregelverk forsvaras. Detta beror pa att da 
slutanvandare ser ett dokument i ett visst bibliotek kan det vara svart for dem att forsta 
varfor de forst skall prova lokalt eller nationellt etc bara for att ett regelverk sager detta. Om 
man skall ha ett reglerat intemationellt samarbete vore det bra att kunna bygga pa ett 
nationellt fjarrlanesamarbete. 

96 



.. 

:: 

.. 

+ Det finns annu olOsta fragor som kan hindra ert frirt informationsfiode. Exempel ar de 
olosta copyrightfragor och den avtalsdjungel som gor informationen svartillganglig pa 
intemationell niva. lnnan dessa fragor lOsts hjalper det ej art tekniken mojliggor frirt 
informationsfiode. 

Omraden art utveckla: 

+ BTJ ar agenter for dokumentleverantorer som OCLC och BLDSC. De planerar art utOka 
denna verksamhet. BTJ ar da en lank till omvarlden for manga bibliotek. 

+ Liksom pa nordisk niva skulle mycket tid sparas om den som soker bara behover soka i en 
katalog i varje land, inte i fiera. Darfor skulle det underHirta om varje land upprattade en 
nationell central bibliografisk samkatalog som ar allmant tillganglig for sokning. Detta 
samarbete skulle kunna utvecklas ytterligare genom art man kopplade ihop dessa nationella 
samkataloger via gateways och art med hjalp av Z39.50 gora det mojligt art soka idem 
med sitt egna lokala granssnitt. I och med det arbete som utfors i ONE-projektet blir det 
snart mojligt art soka i alla de nordiska landemas samkataloger med Z39.50. 
Forhoppningsvis utvecklas sedan denna mojlighet till att omfatta hela Europa. 

+ V ad galler alla intemationella dokumenttransaktioner ar det viktigt att lOsa fragor rorande 
leverans och betalning. 

7.9 Bibliotekens onskemal: 

I princip alia bibliotek fran alla tre sektorema vill ha ett svenskt nationellt fjiirrlanesystem for 
bade folk- och forskningsbibliotek. Skalen till detta ar att biblioteken anser art det vore bra 
med ert gemensamt system med klart definierade regler. Biblioteken anser ocksa art servicen 
till slutanvandama skulle forbattras, oavsert var de befinner sig. Derta ar viktigt da biblioteken 
upplever det som art manga av deras anvandare anser art ert fjiirrlan tar for lang tid. 
Lansbiblioteken anser art det huvudsakliga skiilet till art de planerar art redovisa sirt hestand i 
LIBRIS ar art det ar ett steg mot en svensk bibliografisk databas. De fiesta bibliotek ansag art 
LIBRIS var bast liimpad art ansvara for ert eventuellt nationellt fjarrlanesystem och dear 
ocksa valdigt nojda med dagens fjiirrlanesystem i LIBRIS. De fiesta biblioteken anser art 
tillgangen till LIBRIS fjiirrlanesystem paverkat deras fjiirrlanerutiner positivt. En del 
funktioner saknas dock. Bland annat vill biblioteken via ett lokalt system direkt kunna se om 
en bok finns inne, art fjiirrlanesystemet skall ha en -funktion for kopiebestallning, art det skall 
vara mer slutanvandartillvant och ha en koppling tilllokala fjiirrlanesystem. Det nationella 
fjiirrlanesystemet skall bygga pa en nationell bibliografisk databas dar alia forsknings- och 
lansbibliotek redovisar sina hestand. Aven denna ansag biblioteken art LIBRIS skall ansvara 
for. Orsaken iir antagligen att de fiesta biblioteken ar mycket nojda med LIBRIS 
bibliografiska databas. De bibliotek som anvander BURK och BTJ 2000 iir inte riktigt lika 
nojda, men lansbiblioteken anvander mest LIBRIS for lokalisering och belaggning av 
lirteratur samt nar lirteraturen som soks ej gar art finna i bibliotek med BTJ 2000 och BURK. 
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Att utveckla ett enhetligt fjarrlfmesystem ar det som biblioteken anser ar viktigast att utveckla 
for framtiden. Men biblioteken ser manga omraden som viktiga att utveckla i framtiden, bland 
annat snabbare leveranser till slutanvandare, effektivisering av arbetstidsatgangen for 
biblioteken, utokat nordiskt och intemationellt fjarrhinesamarbete samt en forenkling av alla 
rutiner. 

7.10 Olika vagar att ga ... 
1. En vag art ga ar art fortsatta som idag, det vill saga avvakta vi dare utveckling utan att 
genomfora nagon planerad overgripande foriindring. Fragor och problem loses efterhand de 
uppstar och beroende pa hur viktigt det ar for den kortsiktiga utvecklingen. 
- Nackdelarna med detta ar att det tar langre tid att na en omfattande lOsning och det ar svart 

att fa en styrd utveckling av fjarrlaneverksamheten. 
- Fordelarna ar art tidsgapet mellan planering och implementering av en atgard blir kort och 

darmed kan t.ex. den senaste tekniken utnyttjas. 

2. Man kan ocksa gora som i Danmark, dvs art de ba.da bibliografiska databasema for folk
och forskningsbiblioteken slas samman till en nationell samkatalog. Det ar ungefar vad som 
hander i Sverige nu i och med att lansbiblioteken skalllagga in sirt hestand i LIBRIS samt att 
LIBRIS blir frirt tillgangligt for alla. Problemet ar att BTJ anser art de ager lansbibliotekens 
katalogposter och motsarter sig det hela. Om det som Kulturn1det provar med ISBN-numret 
fungerar loses problemet med overfOringen av katalogpostema temporart. Men bartre vore om 
de bada partema kom overens. Vi kan inte se nagot egentligt problem. Vill nagon kopiera en 
katalogpost som BTJ har gjort gar det redan idag art gora derta da flera Hinsbiblioteks 
kataloger finns ute pa Internet. Dessutom borde det aven i framtiden finnas en marknad for 
bibliografisk service da t.ex. all invandrarlitteratur inte finns i LIBRIS. 

Att bygga ett nationellt :fjarrlanesystem pa en nationell bibliografisk databas iir ert effektivt 
satt art administrera det hela. Derta upptackte man bl.a. i Finland. Dessutom ii.r det den 
lOsningen som de flesta bibliotek vi fragat anser vara mest overensstammande med deras 
onskningar. 

Fragan iir sedan hur det nationella :fjarrHinesystemet skall utformas. I Danmark har de 
fortfarande samrna lOsning som i dagens Sverige, det vill saga en tydlig uppdelning mellan de 
bada bibliotekskategoriema. Med tanke pa utvecklingen pa bland annat utbildningsomradet 
tycker inte vi art detta ar en bra lOsning. Vi anser att :fjarrlanestrommarna skall flyta oberoende 
av bibliotekskategori. Men ert regelverk som reglerar vart en :fjarrlanebestallning skall skickas 
behovs och det finns manga olika altemativ: 
- Att bygga ut ansvarsbibliotekssystemet till art omfatta aven lans- och folkbibliotek, dvs att 
bygga bela fjarrlanesystemet pa planerad decentralisering. De fiesta :fjarrlanebestallningar kan 
da sandas till dessa ansvarsbibliotek. Lansbibliotekens och lanecentralemas roll i ett framtida 
fjarrlanesystem ar lite oklar da den roll som de har idag kanske forsvinner. Man skulle kunna 
tanka sig art de istallet tar pa sig rollen som ansvarsbibliotek, t.ex. for invandrarlitteratur och 
folkbibliotekens lokala specialsamlingar. 
- Att bygga ert nationellt fjarrlanesystem pa en regionindelning med malet art varje region 
skall strava efter att ha sa hog sjalvforsoijande grad pa litteratur som det ar mojligt. Samarbete 
av detta slag finns redan pa manga hall i Sverige. For art den regionala sjalvforsorjningen 
skall bli sa hog som mojligt behovs ett regionalt samarbete vid lirteraturinkop. Om ett 
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dokument ej finns inom den egna regionen gar man vidare och soker nationellt. Fordelen ar 
bland annat korta transporter och snabba fjarrlan. Problem kan uppsta pa grund av ojamn 
biblioteksstandard som forsvarar samarbetet. 
- Att i den nationella samkatalogen bygga in en automatisk funktion som styr sokningen sa att 
den borjar lokalt, soker i alit stOrre geografiska cirklar tills det blir en traff. Pa detta satt kortas 
eventuella transporter ned. 
- Att ha mojlighet att skicka en fjarrlanebestallning dit man tar bast service. Denna lOsning 
kan ge valdigt snabba och effektiva fjarrlan, men risken ar att vissa bibliotek belastas hardare 
an andra. Detta kan medfora att hela avgiftsdebatten blossar upp igen eller att bibliotek drar 
sig ur fjarrlanesamarbetet. 

3. Ett tredje altemativ ar att istallet for en nationell samkatalog ha lankar mellan de 
bibliografiska databaserna LIBRIS och BURK med hjalp av standarden Z39.50. Ur 
anvandarnas synpunkt syns det inte att det ar tva olika databaser, det ser ut som om det vore 
en nationell samkatalog. For att gora BURK till en fullvardig deli ett nationellt 
fjarrlanesystem bor BTJ ocksa bygga ut en central fjarrlanehantering. Den bor innehalla en 
funktion sam fordelar fjarrlanebestallningarna relativt jamnt mellan biblioteken. Eventuellt 
skulle aven det centrala systemet kunna hantera betalningsstrommar. 

7.10.1 ... och nagra tankar pa vagen 

Nagot som man maste tanka pa nar man konstruerar lOsningar som dessa ar att i framtiden 
kommer slutanvandarna att alit mer bestalla sjalva samt mojligen ta dokumenten levererade 
till sig (hemma/arbetet mm). Hur skall denna fjarrlanetrafik regleras? Man kan tanka sig den 
lOsning som de har i Holland. I Picas WebDoc har de en procedur for slutanvandarinitierat 
fjarrUm fOr dokument i fulltext. Nar en slutanvandare funnit den publikation han vill ha, 
klickar han pa en bestallningsknapp. Men istallet for att !a URL:en direkt sa kollas villkoren 
som galler for atervinning av dokumentet i fraga. Dokumentet kan t.ex. vara gratis,ligga 
under licensavtal eller vara belagt med avgift. Har kan ocksa, t.ex. via BTJ, laggas in lankar 
till kommersiella dokumentleverantOrer. Men det finns ocksa ett behov av att losa formerna 
for dokumentleveranser av artiklar i pappersformat direkt till slutanvandarna. Det firms olika 
mojligheter. Snabba artikelleveranser skulle kunna goras med hjalp av fax. Man kan tanka sig 
att de som arbetar hemma eller pa sin institution/sitt arbete har tillgang till fax. For de som 
inte har fax ar vanlig leverans via postgang enda mojligheten. Har behover fragan om hur 
betalning skall ga tilllOsas. Innan en artikelbestallning effektueras maste det finnas en 
mojlighet att kolla om slutanvandaren kan betala. Kan han det faktureras slutanvandaren sa 
fort artikelbestallningen effektueras. Faktureringe~ kan ga till pa olika satt. Slutanvandaren 
kan t.ex. ha ett konto dar summan dras av eller sa kan slutanvandaren betala med hjalp av 
smart cards eller kreditkort. Pica har byggt sina dokumentleveranser pa ett betalningssystem 
dar slutanvandarna har egna konton. 

I framtiden skulle bade LIBRIS och BTJ kunna utveckla sina verksamheter till att alit mer 
likna de kommersiella dokumentleverantorernas verksamheter. LIBRIS och BTJ skulle kunna 
fungera som ett slags svenskt dokumentleveranscentra, med centralt betalningssystem och 
lankar till Norden och ovriga varlden. 
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7.11 Avslutande kommentarer 

Det finns idag goda forutsattningar fOr att kunna utforma ett nationellt fjarrlanesystem for 
bada bibliotekskategorierna. Vi tror att nagon form av nationellt fjarrlanesystem kommer att 
utformas inom en nara framtid. Detta tror vi darfor att staten idag bedriver en mycket aktiv 
kampanj fOr att bygga ut informationssystemen i Sverige sa att alla svenska medborgare skall 
ha likvardig tillgang till information. Da det ar staten som tillhandahaller medel for 
utbyggnaden av bl a en nationell samkatalog ar det ocksa den som bestammer grunderna for 
hur katalogen skall utformas. Katalogen skall enligt staten bygga pa LIBRIS. Darfor ar det 
formodligen enklast att basera ett nationellt fjarrlanesystem pa det framtida LIBRIS dar aven 
lansbibliotekens hestand finns. Forvisso finns det ett flertal faktorer som forsvarar 
uppbyggnaden av ett nationellt fjarrlanesystem, men de ar ej av oloslig art. 

v ar asikt ar att om det skall finnas en nationell samkatalog bor den ocksa vara en katalog, 
inte en virtuell samkatalog. Detta ar ocksa vad de fiesta biblioteken inom de olika 
bibliotekskategorierna onskar, vilket talar for att dear villiga att samarbeta for att utveckla en 
sadan losning. Liksom biblioteken tycker ocksa vi att fjarrlanestrommarna skall flyta 
oberoende av bibliotekskategori. En forutsattning for att detta skall fungera ar att det utformas 
ett regelverk som reglerar vart en fjarrlanebestallning skall skickas, samt fordelar 
fjarrlanebestallningarna mellan biblioteken sa jamnt som mojligt. Om vi fick bestamma skulle 
det framtida regelverket bygga pa ett utokat regionalt samarbete. Skalen till detta ar att det ar 
en forhallandevis ny form av samarbete som uppstatt spontant pa flera olika hall i 
biblioteksvarlden. Detta tyder pa att det uppenbarligen finns ett behov av samarbete av detta 
slag. Dessutom ger det regionala samarbetet snabbare fjarrlan da transportstrackorna blir 
kortare. En annan fordel ar att biblioteken kan samarbeta om transporterna och utforma ett 
betydligt mer ekonomiskt transportsystem an om det skulle vara nationellt. For de fjarrlan 
som ej kan effektueras i den egna regionen, soker biblioteken da nationellt enligt det 
ansvarsbibliotekssystem sorn finns . Da det redan finns regionalt sarnarbete pa flera olika hall i 
Sverige samt ett fungerande ansvarsbibliotekssystem, finns det redan en grund att bygga ett 
nytt regelverk pa . 
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8 Sammanfattning 

Vart overgripande syfte med uppsatsen ar att undersoka om det finns forutsattningar for att 
skapa ett nationellt fjarrlanesystem och hur det skulle kunna passas in i ett intemationellt 
natverk. For att gora detta tittar vi pa nationell fjarrlaneverksamhet i allmanhet, de svenska 
fjarrlanesystemen, fjarrlanestrommar i Sverige och paden roll de stora aktorema, LIBRIS, 
BTJ, Kulturnidet, BIB SAM och Kultur- och Utbildningsdepartementet har paden svenska 
fjarrlanemarknaden samt vilka hinder och forutsattningar for ett nationellt fjarrlanesystem de 
anser att det finns. Vidare tittar vi pa vilka tekniska forutsattningar det finns for fjarrlan idag 
samt studerar de tva dominerande aktOrema i Sverige vad galler fjarrlanesystem, LIBRIS och 
BTJ, lite narmare. For att ta en mer kompletterande bild fragar vi ocksa biblioteken vad de 
anser om de tva stora svenska fjarrlanesystemen och vad de anser om ett framtida nationellt 
fj arrlanesystem. 

Uppsatsen bygger pa en blandning av kvalitativa- och kvantitativa metoder, narmare bestamt 
pa 62 enkatsvar fran de tre olika bibliotekskategoriema, folk-, forsknings- och lansbibliotek 
och pa fern mer omfattande intervjuer med nyckelpersoner hos LIBRIS, BTJ, BIBSAM, 
Kulturradet m fl. Vidare har vi gjort omfattande litteratur- och kallstudier. 

I kapitel tre borjar vi att beskriva generella faktorer for fjarrlan, bland annat de olika satt som 
fjarrlaneverksamheten inom ett land kan vara organiserad pa. Den mest anvanda modellen ar 
en blandning mellan oplanerad och planerad decentralisering. Vi diskuterar vilka faktorer som 
paverkar ett fjarrlans forlopp, hur fjarrH\.n och forvarv hanger ihop samt vilka satt att betala 
som anvands for fjarrlan idag. Sedan gar vi over till att beskriva fjarrlanesystemen i Sverige, 
historik och hur det ser ut idag. Vi tar upp altemativa samarbetssatt for biblioteken, fragan om 
fjarrlanekedjans vara eller icke vara samt vilken inverkan bibliotekslagen komrner att ha pa 
framtiden. Sedan beskriver vi den hetsiga debatten om avgiftsbelaggning av fjarrlan som 
pagick i slutet av 80-talet och borjan av 90-talet samt dess upplOsning. Vi visar oversiktligt pa 
vilket satt fjarrlanen fordelar sig pa olika bibliotekskategorier och hur fjarrlanetrafiken gar 
emellan dem. Kapitlet avslutas med en beskrivning av ansvarsomraden och policyfragor hos 
Utbildningsdepartementet, Kulturradet, BIB SAM, BTJ och LIBRIS. 

I kapitel fyra gar vi igenom de tekniska forutsattningarna for fjarrlan. I borjan av kapitlet 
beskrivs utvecklingen av samkatalogema och vi visar pa de alit fler uppgifter som dessa 
centrala bibliografiska tjanster fatt. Sedan gar vi igenom Norges, Finlands och Danmarks 
fjarrlanesystem samt den nordiska samkatalogen for periodica, NOSP. Vi gar igenom de olika 
sorters dokumentleveranser som fmns att tillga idag, bl. a BLDSC, RLIN och OCLC. De olika 
tekniska forutsattningar som ar nodvandiga for elektronisk dokumentleverans och de olika satt 
som dokument kan levereras pa diskuteras, dessutom beskrivs olika projekt inom detta 
omrade. Vi tar ocksa upp nagra studier som gjorts dar bibliotekens fjarrlaneservice jamforts 
med kommersiella dokumentleverantorers speciellt avseende tid och kostnad. Biblioteken star 
sig mycket bra i konkurrensen. 

I kapitel fern beskrivs Sveriges tva stora fjarrlanesystem, LIBRIS och BTJ 2000/BURK, 
narmare. Vi tar inte helt och hcillet upp samma omraden for de tva systemen dade ar valdigt 
olika. 
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Kapitel sex ar var resultatredovisning dar vi forst tar upp vad biblioteken anser om 
fjarrlaneverksamheten idag och vad de onskar sig i framtiden. Bland annat vill nastan alla 
bibliotek ha ett nationellt fjarrUmesystem och en nationell bibliografisk databas for bada 
bibliotekssektorerna. Vi tar upp bibliotekens syn pa LIBRIS respektive BTJ 2000/BURK, de 
fiesta bibliotek anser att LIBRIS ar mest intressant som ansvarig for en nationell bibliografisk 
databas och ett nationellt fjarrUmesystem. Vad galler fragan om den utveckling som gar mot 
dokumentleveranser direkt till slutanvandaren staller sig merparten av biblioteken positiva till 
kopieleveranser till slutanvandare. Vi tar aven upp vad de olika aktorema, LIBRIS, 
Kulturradet, BIB SAM, BTJ och KIBIC anser om de forutsattningar som idag finns for ett 
nationellt fjarrlanesystem, hur de ser pa relationen mellan LIBRIS och BTJ samt vad de tror 
kommer att handa pa fjarrlaneomradet i framtiden. 

I kapitel sju borjar vi med att diskutera hur den nuvarande strukturen pa fjarrlanesystemet 
begransar den fortsatta utvecklingen. Har finns ett antal begransande faktorer, bl.a. att 
Sveriges bibliotekssystem bestar av tva skilda och klart avgransade system som ej har nagon 
utbredd form av samarbete, att bibliotekskategorierna har olika huvudman och da ocksa 
finansieras pa olika satt. Inte ens pa departementsniva finns en gemensam plattform for 
samarbete. 

Sedan overgar vi till att diskutera de begransningar och mojligheter som de tva bibliografiska 
databaserna LIBRIS och BURK formed sig. De tacker tillsammans i princip hela Sveriges 
hestand och det finns inga tekniska hinder for att sla ihop dessa tva databaser till en nationell 
databas. Den stora stOtestenen arden grundHi.ggande skillnaden mellan de tva institutionema 
och att BTJ anser att deras katalogposter ar kaman i mycket av deras kommersiella 
verksamhet. LIBRIS a sin sida planerar att lagga ut sin databas pa Internet for gratis sokning. 

Vi diskuterar sedan vilka tekniska forutsattningar de olika bibliotekskategorierna har for att 
delta i ett nationellt fjarrlanesamarbete. Dear ganska goda, folkbiblioteken arden 
bibliotekskategori som ligger lite efter men da staten skall ge ekonomiskt stod for att bygga 
upp folkbibliotekens tekniska bas ar detta inget problem. Den tekniska utvecklingen pa 
fjarrlaneomradet for dessutom med sig att informationsatervinning och informationsutbyte 
forenklas allt mer. En forutsattning for att kunna utnyttja teknikens mojligheter ar att 
standarder som Z39.50 implementeras och anvands samt att copyright-fragor lOses pa 
internationell basis. 

Vi fortsatter diskussionen med attjamfora Sveriges situation med ovriga Norden. Sveriges 
situation liknar mest den som forut fanns i Danmark. Dar slog man ihop folk- och 
forskningsbibliotekens databaser till en nationell. Aven i Finland, dar alla bibliotek kunde 
kommunicera med varandra da de har samma lokala system, insag man vikten av att ha en 
central nationell bibliografisk databas. 

Fragan om det finns forutsattningar fOr ett nationellt fjarrlanesystem arden mest centrala i 
diskussionen och vi listar de forutsattningar som finns, de hinder som finns samt de omraden 
som maste utvecklas i framtiden. Bland forutsattningama kan niimnas att i princip alia 
bibliotek vi fragade vill ha ett svenskt nationellt fjiirrlanesystem, att decentraliseringen av 
hogskolan har lett till att folk- och forskningsbiblioteken fatt alit mer liknande 
anvandarkategorier. Samt att regeringen ar valdigt angelagna om att det skapas en nationell 
bibliografisk databas i Sverige. 
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Ett hinder ar den ojfunna biblioteksstandarden som f6rsvarar ett nationellt samarbete da den 
medfor att vissa bibliotek belastas mer an andra. Vi anser att vissa omraden ar viktiga att 
utveckla, bl.a. behovs ett nytt regelverk samt ett enhetligt betalnings~ och bestallningssystem. 
Mycket av detta kan aven appliceras pa ett internationellt plan. 

Sedan tar vi upp mojliga lOsningar och deras for- och nackdelar. Med tanke pa det som 
framkommer i var uppsats anser vi att det fu' troligt att det inom en nfu'a framtid kommer att 
utformas ett nationellt fjarrlanesystem baserat pa en nationell central bibliografisk databas. Vi 
anser, liksom biblioteken, att fjarrhinestrommarna skall flyta oberoende av bibliotekskategori. 
En bra losning fu' att utforma ett regelverk som bygger pa det regionala samarbetet som 
uppstatt spontant pa olika hall i landet. For de fjarrlan som ej kan lOsas regionalt kan 
ansvarsbibliotekssystemet byggas ut ytterligare. 
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Forkortningar 

ADB = Automatisk Databehandling 
AK = Accessionskatalogen 
ALBA = Accessionskatalogens lokaliseringsbase 
ASG = AB Svenska Godscentraler (aldre namn) 
ARL =the Association of Research Libraries 
BIB SAM== Kungliga bibliotekets sekritariat for nationell planering och samordning 
Blaise = The British Library's Automated Information Service 
BLDSC = British Library Document Supply Center 
BTJ = Bibliotekstjanst 
BUMS = Bibliotekstjansts Utlanings- och Mediakontrollsystem 
BURK = Bibliotekstjansts Universella Register for Katalogdata 
ba = budgetar 
CARL = Colorado Alliance for Research Libraries 
CD-ROM= Compact Disc Read Only Memory 
CWIS = Campus Wide Information Systems 
DBC = Dansk Biblioteks Center 
DECO MATE= Delivery of Copyright Material to End users 
DFI = Delegationen for vetenskaplig och teknisk infonnationsforsorjning 
EDI =Electronic Data Interchange 
ETOC = Electronic Table of Contents Service 
FTP = File Transfer Protocol 
TGA = The Genuine Article 
TIF = The Information Store 
IFLA = International Federation of Library Associations an Institutions 
INIST = Institut de l'Information Scientifique 
IOD = Information on Demand 
IRC = International reply coupons 
ISBD = International Standard Bibliographic Description 
ISBN = International Standard Book Numbering 
ISDN= Intergrated Services Digital Network 
ISDS =International Serials Data System 
ISO = International Standards Organization 
ISO ILL = International Standards Organization Interlibrary Loan 
ISO/OSI = International Standars Organization/Open Systems Interconnection 
ISSN = International Standard Serial Number 
KB = Kungliga biblioteket 
KIBIC = Karolinska Institutets biblioteks och infonnationscentral 
KTHB = Kungliga Tekniska Hogskolans Bibliotek 
LIBRIS =Library Information System 
MARC = Machine-readable Catalog 
MEMO= meddelandehanteringssystem 
MIME = Multimedia Internet Mail Extensions 
MoM-bibliotek = Bibliotek vid mindre och medelstora hogskolor. 
NAILDD = North American Interlibrary Loan and Document Delivery Project 
NORDINFO = Nordiska samarbetsorganet for vetenskaplig information 
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NOSP = Nordisk Samkatalog for Periodica 
NVBF = Nordisk Vitenskapelig Bibliotekarforbund 
OCLC = Online Computer Library Center 
OP AC = Online Public Access Catalog 
P ACS = Public Access Computer Systems 
Pica= Project Integrated Library Automation 
RAPDOC = Rapid Document Delivery 
RLG = The Research Library Group 
RLIN = Research Libraries Information Network 
RR V = Riksrevisionsverket 
SAB = Sveriges allmanna biblioteksforening 
SCB = Statistiska centralbyran 
SDI = Selective Dissemination of Information 
SR = Search and Retrieve 
SO = Skoloverstyrelsen 
TCPIIP =Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
TRIP = UBO :s databassystem 
TULIP= The University Licensing Project 
UBO = Universitetsbiblioteket i Oslo 
UHA-FS = Universitets- och Hogskolefunbetets Forfattningssamling 
UMI =University Microfilms International 
URL = Uniform Resource Locator 
VTLS =Virginia Tech Library System 
VTT = Informationstjansten vid Statens tekniska forskningscentral i Finland 
W AIS = Wide Area Information Service 
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ENKAT FORSKNINGSBffiLIOTEK Bilaga 1 

1. Anvander Ni datorbaserade rutiner vid fjarrlanebestallningar? 
0 ja 

0 neJ 
0 omja, ange ungefarlig fordelning datorbaserat/manuellt ...... ....................... .. . 

2. Om nej, vilka ar Era skal till att ej anvanda datorbaserade rutiner? 
0 har ej tillgang till dem 
D har ej tillgang till dem, men planerar att infdrskaffa dem 
D krangligt, enklare att gora det manuellt 
D annat skill 

(om nej, ga tillfraga nr 5) 

3. Om ja, vilka datorbaserade rutiner anvander Ni er av? 
0 LIBRIS fjarrlanesystem 
D KIBICs online ordering 
D BLDSC 
0 annat system .... ......... ... .......... .............. ........... .. ................. ....... .... . 

4. Hur ofta anvander Ni er av dessa datorbaserade rutiner? 

D sallan 
0 vid mindre an halften av alia fjarrUm.ebestallningar 
D vid halften av alla fjarrlanebestallningar 
0 nastan vidalia fjarrlanebestallningar 
D alltid 

5. Anvander Ni kommersiella elektroniska dokumentleveranstjanster? 
D ja 
0 nej 
(om nej, ga till friiga nr 8) 

6. Om ja, vilka av dessa dokumentleveranstjanster anvander Ni? 
(ange valfritt antal altemativ) 
0 UnCover 
D Inside Information 
0 OCLC 
D annan tjanst ............... .. ............................................................. . 
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7. Vilka ar era skal till att Ni anvander dessa dokumentleveranstjanster? 
(ange valfritt antal alternativ) 
D snabbare Ieveranser 
0 billigare an vanligt fjarrlan 
0 mer aktuell information 
0 annan anledning 

8. Det svenska fjarrlanesystemet anses ibland vara for langsamt. Har era 
slutanvandare pa nagot satt framfdrt sadana synpunkter? 
0 ja 
0 nej 

9. Kan Ni tanka er dokumentleveranser direkt till slutanvandare? 
0 ja 
0 nej 
( omja, ga tillfraga nr 11) 

10. Om nejt vilka ar era skal? 
( ange valfritt antal alternativ) 
0 kranglig administration 
D kostnadsfraga 
0 splittrar systemet da monografier ej kan levereras pa detta satt 
D svart att ta betalt 
0 annat skal 

11. Om ja, kan Ni tanka er dokumentleveranser av: 
0 bade monografier och kopior pa tidskriftsartiklar 
D bara kopior pa tidskriftsartiklar 

12. Hur skall betalningen i sa fall ske? 
D fakturering lokalt _ 
0 fakturering via centralt system 
0 kreditkort 
D smart cards 

13. Ar Ni nojda med den bibliografiska databasen LIBRIS? 
D inte ails nojd 
0 ganska nojd 
D nojd 
0 mycket nojd 
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14. Ar Ni nojda med LIBRIS fjarrlanesystem? 
0 inte alls nojd 
0 ganska nojd 
D nojd 
0 mycket nojd 
Vilka funktioner saknar Ni ? 
(formulera svar sjalv) 

LIBRIS har pa senare ar gjort omfattande forandringar i bade sina soksystem och sitt 
fjarrlanesystem, och planerar ytterligare forandringar. De genomforda 
forandringarna innefattar bland annat LA TTSOK, mojlighet att bestalla fjarrlan 
elektroniskt, forbattrad statistikuttagning och utskriftsmojligheter pa 
fjarrlaneblankett. 

15. Har LIBRIS utveckling och de forandringar de gjort paverkat era 
fjarrlanerutiner? 
0 inte alls 
0 negativt 
0 positivt 

16. Har nagra moment av fjarrlanerutinerna paverkats positivt av 
forandringarna i LIBRIS? I sa fall vilka? 
(ange valfritt antal altemativ) 
0 lokalisering av efterfragad litteratur 
0 besHillning 
0 leverans 
0 annat moment 

17. Anser Ni att LIBRIS utveckling pi detta omrade har haft nigra negativa 
konsekvenser? 
0 ja 
namligen ......................... ... ....... .......... ........... .. .... ............ .. .................... ..... .... ........... . 
0 nej 

18. Kanner Ni att Ni har tillracklig mojlighet att paverka utvecklingen av 
LIBRIS? 
0 inte ails 
0 ganska lite 
0 ganska mycket 
0 mycket 



--

LIBRIS har aven pa senare tid utOkat sitt intresseomrade till att omfatta aven 
lansbibliotek, lanecentraler och i viss man folkbibliotek. Lansbibliotekens hestand 
skalllaggas in i LIBRIS och alla bibliotek kan idag soka och bestalla litteratur direkt 
fran LIBRIS. 

19. Hur tror Ni att folkbibliotekens tillgang till LIBRIS paverkar deras 
fjarrinlan? 
0 okar 
0 minskar 
0 ingen forandring 
D vet ej 

20. Hur tror Ni att redovisningen av Uinsbibliotekens hestand i LIBRIS 
kommer att paverka deras fjarrutlan? 
D okar 
D minskar 
D ingen fdrandring 
D vet ej 

21. Kanner Ni ett behov av ett nationellt fjarrh\nesystem dar bade forsknings
och folkbibliotekssektorerna ingar? 
D ja 
D nej 
(om ja, ga till fraga nr 23) 

22. Om nej, vilka ar era skal? 
(ange valfritt antal alternativ) 
D tycker att det fungerar bra som det gar idag 
D radd for att fjarrutlanen forskningsbibliotekssektorn till folkbibliotekssektom 

okar markant 
D har inget intresse av folkbibliotekens hestand 
D radd for att belastningen pa varat bibliotek okar 
0 tror att det blir svart att upprattMlla bra fjarrlanekedjor 
D annat skal 

(ga tillfraga nr 2) 

23. Om ja, vilka ar era skal? 
D bra med ett gemensamt system med klart definierade regler 
D forbattrar servicen till slutanvandare oavsett var de befinner sig 
0 effektiviserar tidsatgangen for bibliotekspersonalen 
D administration och statistikredovisning underlattas 
D annat skal 
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24. Vilken aktor pa dagens svenska fjarrlanemarknad tycker ni har bast 
fdrutsattningar fOr att ansvara fOr ett nationellt fjarrlanesystem? 
D BTJ 
D LIBRIS 
D annan aktor. ................ ............................ .... ....................... ................................. . 

25. Hur skulle detta nationella system utformas? 
0 bygga pa en databas en bart for fjarrhin 
D bygga pa nagon form av nationell bibliografisk databas 
0 annat forslag 

26. Om Ni vill ha m\gon form av nationell bibliografisk databas, hur tycker Ni 
att den bor vara uppbyggd? 
D virtuell databas dar lokala system kommunicerar via gateways 
D en nationell databas dar alla bibliotek registrerar sina hestand 
D annat forslag 

27. Vern anser Ni ar bast lampad att ansvara for en eventuell nationell databas 
i nagon form? 
D BTJ 
D LIBRlS 
D annat forslag 

28. Vilka faktorer anser Ni vara viktigast att utveckla i fjarrlanesystemen i 
framtiden? 
(ange valfritt antal altemativ) 
D effektivisering av arbetstidsatgangen for biblioteket 
D snabbare leveranser till slutanvandare 
D elektroniska dokumentbestallningar 
D elektroniska dokumentleveranser 
D utokad bestandsredovisning for litteraturlokalisering 
D ett enhetligt fjarrlanesystem for folk- och forskningsbibliotek 
0 utOkat nordiskt fjarrlanesamarbete 
D utokat intemationellt fjarrlanesamarbete 
D annat forslag 
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ENKA T TILL FOLKBIBLIOTEK Bilaga 2 

1. Anvander Ni datorbaserade rutiner vid fjarrbinebestallningar? 
0 ja 

0 neJ 
0 om ja, ange ungefarlig fdrdelning datorbaserat/manuellt ............................... . 

2. Om nej, vilka ar era skal till att ej anvanda datorbaserade rutiner? 
0 har ej tillgang till dem 
0 har ej tillgang till dem, men planerar att inforskaffa dem 
0 krangligt, enklare att gora det manuellt 
0 annat skal 

3. Om ja, vilka datorbaserade rutiner anvander Ni er av? 
0 BTJ2000 
0 LIBRIS fjarrlanesystem 
0 BLDSC 
0 annat system, namligen 

4. Hur ofta anvander Ni er av dessa datorbaserade rutiner? 
0 sallan 
0 vid mindre an hillften av alia fjarrlanebestallningar 

0 vid hillften av alia fjarrlanebestallningar 
0 vid nastan alia fjarrlanebestallningar 

0 alltid 

5. Anvander Ni kommersiella elektroniska dokumentleveranstjanster? 
0 ja 
0 nej 
(om nej, gii till fraga nr 8) 

6. Om ja, vilka av dessa dokumentleveranstjanster anvander Ni? 
(ange valfritt antal altemativ) 
0 UnCover 
0 Inside Information 
0 OCLC 
0 annan tjanst ............................................................................. . 
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7. Vilka ar era skal till att Ni anvander dessa dokumentleveranstjanster? 
(ange valfritt antal altemativ) 
0 snabbare leveranser 
D billigare an vanligt fjarrlan 
D mer aktuell information 
D annan anledning 

8. Det svenska fjarrlanesystemet anses ibland vara fdr langsamt. Har era 
slutanvandare pa nagot satt framfdrt sidana synpunkter? 
D ja 
D nej 

9. Kan Ni tanka er dokumentleveranser direkt till slutanvandarna? 
D ja 
D nej 
(om ja, ga till friiga nr 11) 

10. Om nej, vilka ar era sk~il? 
( ange valfritt antal altemativ) 
D kranglig administration 
D kostnadsfraga 
D splittrar systemet da monografier ej kan levereras pa detta satt 
D svart att ta betalt 
D annat skill 

11. Kan Ni tanka er dokumentleveranser av: 
D bade monografier och kopior pa tidskriftsartiklar 
D bara kopior pa tidskriftsartiklar 

12. Om ja, bur skall betalningen i sa fall ske? 
D fakturering lokalt 
D fakturering via centralt system 
D kreditkort 
D smart cards 

13. Ar Ni nojda med den bibliografiska databasen BURK? 
0 inte ails nojd 
D ganska nojd 
D nojd 
D mycket nojd 



14. Ar Ni nojda med fjarrlanesystemet BT J 2000? 
D har det inte 
tJ inte ails nojd 
D ganska nojd 
D nojd 
D mycket nojd 
Vilka funktioner saknar Ni? 
(formulera svar sjalv) 

15. Ar Ni nojda med den bibliografiska databasen LIBRIS? 
D inte ails nojd 
D ganska nojd 
D nojd 
D mycket nojd 

16. Ar Ni nojda med fjarrlanesystemet LIBRIS? 
D inte ails nojd 
D ganska nojd 
D nojd 
D mycket nojd 
Vilka funktioner saknar Ni? 
(formulera svar sjalv) 

17. Har mojligheten att anvanda LIBRIS fjarrlanesystem paverkat era 
fjarrlanerutiner? 
D inte alls 
D negativt 
D positivt 



18. Nar anvander Ni LIBRIS? 
0 for lokalisering av litteratur 
0 vid alla fjarrlanebestallningar 
0 vid bestallning av vetenskaplig litteratur sorn vi ej tror finns pa Uinsbiblioteket 
0 fOr att tillgodose litteraturbehovet hos studenter vid lokala hogskolor 
0 for belaggning av litteratur 
0 nar litteratur ej gar att finna i bibliotek med BTJ 2000 
0 annat tilWille 

19. Hur tror Ni att er tillgang till LIBRIS paverkar forskningsbibliotekens 
fjarrutlan? 
0 okar 
0 minskar 
0 ingen forandring 

20. Hur tror Ni att redovisningen av Uinsbibliotekens hestand i LffiRIS 
kommer att paverka lansbibliotekens fjarrutlan? 
0 okar 
0 minskar 
0 ingen forandring 

21. Kanner Ni ett behov av ett nationellt fjarrlanesystem dar bade forsknings
och folkbibliotekssektorerna ingar? 
0 ja 
0 nej 
(omja, ga tillfraga nr 23) 

22. Om nej, vilka ar era skal? 
(ange valfritt antal alternativ) 
0 tycker att det fungerar bra som det gor idag 
0 radd for att fjarrutlanen forskningsbibliotekssektorn till folkbibliotekssektorn 

okar markant 
0 har inget intresse av folkbibliotekens hestand 
0 radd for att belastnin.gen pa vfu-at bibliotek okar 
0 tror att det blir svart att uppratthalla bra fjarrlanekedjor 

0 annatskal 

(ga till fraga nr 24) 
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23. Om ja, vilka ar era skal? 
D bra med ett gemensamt system med klart definierade regler 
0 forbattrar servicen till slutanvandare oavsett var de befinner sig 
D effektiviserar tidsatgangen for bibliotekspersonalen 
D administration och statistikredovisning underlattas 
D annat skal 

24. Vilken aktor pa dagens svenska fjarrlanemarknad tycker ni bar bast 
forutsattningar for att ansvara fOr ett nationellt fjarrlanesystem? 
0 BTJ 
D LIBRIS 
D annan aktor ...................................................................................................... . 

25. Hur skulle detta nationella system utformas? 
D bygga pa en databas en bart for fjarrlftn 
D bygga pa nagon form av nationell bibliografisk databas 
D annat forsag 

26. Om Ni viii ha nagon form av nationell bibliografisk databas, bur tycker Ni 
att den bor vara uppbyggd? 
D virtuell databas dar lokala system kommunicerar via gateways 
D en nationell databas dar alla bibliotek registrerar sina hestand 
D annat forslag 

27. Vem anser Ni ar bast lampad att ansvara for en eventuell nationell databas 
i nagon form? 
D BTJ 
D LIBRIS 
D annat forslag 



28. Vilka faktorer anser Ni vara viktigast att utveckla i fjarrHinesystemen i 
framtiden? 
(ange valfritt antal alternativ) 
0 effektivisering av arbetstidsatgangen for biblioteket 
0 snabbare leveranser till slutanvandare 
D elektroniska dokumentleveranser 
0 utokad bestandsredovisning for litteraturlokalisering 
0 ett enhetligt fjarrlanesystem for folk- och forkningsbibliotek 
0 utOkat nordiskt fjarrlanesamarbete 
0 utokat internationellt fjarrlanesamarbete 
0 annat forslag 



ENKAT TILL LANSBIBLIOTEKEN Bilaga 3 

1. Anvander Ni datorbaserade rutiner vid fjarrhinebestallningar? 
0 ja 

D neJ 
0 omja, ange ungefarlig fordelning datorbaseratlmanuellt ............ ..... ............ .. . 

2. Om nej, vilka ar Era skal till att ej anvanda datorbaserade rutiner? 
D har ej till gang till dem 
0 har ej tillgang till dem, men planerar att inforskaffa dem 
D krangligt, enklare att gora det manuellt 
0 annat skal 

(om nej, ga till fraga nr 5) 

3. Om ja, vilka datorbaserade rutiner anvander Ni er av? 
0 BTJ 2000 
0 LIBRIS fjarrlanesystem 
0 annat system ......................................................................... ........... ...................... . 

4. Hur ofta anvander Ni er av dessa datorbaserade rutiner? 
0 sallan 
0 vid mindre an halften av alia fjarrlanebesHillningar 
0 vid halften av alia fjarrlanebestallningar 

0 nastan vid alla fjarrhmebestallningar 
0 alltid 

5. Anvander Ni kommersiella elektroniska dokumentleveranstjanster? 
0 ja 

0 nej 
(om nej, ga till fraga nr 8) 

6. Om ja, vilka av dessa dokumentleveranstjanster anvander Ni? 
(ange valfritt antal alternativ) 
0 UnCover 
0 Inside Information 
0 OCLC 
0 annan tjanst .. ..................... .... ....... .... ............ ...... ....... ............. .. 



7. Vilka ar era skal till att Ni anvander dessa dokumentleveranstjanster? 
(ange valfritt antal altemativ) 
D snabbare leveranser 
D billigare an vanligt fjarrUm 
D mer aktuell information 
D annan anledning 

8. Det svenska fjarrHinesystemet anses ibland vara for Hingsamt. Har era 
slutanvandare pa nagot satt framrort sadana synpunkter? 
D ja 
D nej 

9. Kan Ni tanka er dokumentleveranser direkt till slutanvandarna? 
D ja 
D nej 
( omja, ga tillfraga nr 11) 

10. Om nej, vilka ar era skal? 
( ange valfritt antal altemativ) 
D kranglig administration 
D kostnadsfn\ga 
D splittrar systemet sa monografier ej kan levereras pa detta satt 
D svart att ta be tal t 
D annat skal 

11. Om ja, kan Ni tanka er dokumentleveranser av: 
D bade monografier och kopior pa tidskriftsartiklar 
D bara kopior pa tidskriftsartiklar 

12. Om ja, hur skall betalningen i sa fall ske? 
D fakturering lokalt 
D fakturering via centralt system 
D kreditkort 
D smart cards 

13. Ar Ni nojda med den bibliografiska databasen BURK? 
D inte ails nojd 
D ganska nojd 
D nojd 
D mycket nojd 
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14. Ar Ni nojda med fjarrlanesystemet i BTJ 2000? 
0 har det inte 
0 inte alls nojd 
0 ganska nojd 
0 nojd 
0 mycket nojd 
Vilka funktioner saknar Ni ? 
(formulera svar sjalv) 

15. Om Ni bar BTJ 2000, tycker Ni att Ni bar tillracklig mojligbet att paverka 
utvecklingen? 
D ja 
0 nej 

16. Ar Ni nojda med den bibliografiska databasen LIBIUS? 
0 inte alls nojd 
0 ganska nojd 
0 nojd 
0 mycket nojd 

17. Ar Ni nojda med fjarrlanesystemet LIBIUS? 
0 inte ails nojd 
0 ganska nojd 
0 nojd 
0 mycket nojd 
Vilka funktioner saknar Ni? 
(formulera svar sjalv) 

18. Har mojligbeten att anvinda LIBRIS fjirrlanesystem paverkat era 
fjarrlanerutiner? 
0 inte ails 
0 negativt 
0 positivt 
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19. Nar anvander Ni LIBRIS? 
D for lokalisering av litteratur 
D vid alia fjiirrUmebestallningar 
D for att tillgodose litteraturbehovet hos studenter vid lokala hogskolor 
D fOr beHiggning av litteratur 
D nar litteratur ej gar att finna i bibliotek med BTJ 2000 
D annat tillfalle 

20. Hur tror Ni att er tillgang till LIBRIS paverkar forskningsbibliotekens 
fjarrutlan? 
D okar 
D minskar 
D ingen fdrandring 

21. Hur tror Ni att er tillgang till LIBRIS paverkar folkbibliotekens 
fj arrinlan? 

D okar 
D minskar 
D ingen forandring 
D vet ej 

22. Av vilket skal planerar Ni att redovisa ert hestand i LIBRIS? 
D ett steg mot en svensk nationell bibliografisk databas 
D pa begaran av LIBRIS 
D pa begaran av forskningsbiblioteken 
D for att vi tror att forskningsbiblioteken kan ha nytta av vart hestand 

D andra skal 

23. Anser Ni att bestandsredovisningen skall utokas till att omfatta alia 
folkbibliotek? 
D ja 
D nej 

24. Kanner Ni ett behov av ett nationellt fjarrlanesystem dar bade forsknings
och folkbibliotekssektorerna ingar? 
D ja 
D nej 
(om ja, ga till fraga nr 26) 



25. Om nej, vilka ar era sk~il? 
(ange valfritt antal altemativ) 
0 tycker att det fungerar bra som det gor idag 
D radd for att fjarrutlanen forskningsbibliotekssektom till folkbibliotekssektom 

okar markant 
D har inget intresse av folkbibliotekens hestand 
D radd for att belastningen pa varat bibliotek okar 
D tror att det blir svart att uppratthalla bra fjarrlanekedjor 
0 annat skill 

(ga till.fraga nr 27) 

26. Om ja, vilka ar era skat? 
0 bra med ett gemensamt system med klart definierade regler 
D forbattrar servicen till slutanvandare oavsett var de befinner sig 
0 effektiviserar tidsatgangen for bibliotekspersonalen 
0 administration och statistikredovisning underlattas 
0 annat skal 

27. Vilken aktor pa dagens svenska fjarrlanemarknad tycker ni har bast 
forutsattningar for att ansvara for ett nationellt fjarrlanesystem? 
0 BTJ 
0 LIBRIS 
0 annan aktor ........... .................... ........................ ........... .................................... . 

28. Hur skulle detta nationella system utformas? 
0 bygga pa en databas enbart for fjarrlan 
0 bygga pa nagon form av nationell bibliografisk databas 
0 annat forsag 

29. Om Ni viii ha nagon form av nationell bibliografisk databas, hur tycker Ni 
att den bor vara uppbyggd? 
0 virtuell databas dar lokala system kommunicerar via gateways 
0 en nationell databas dar alia bibliotek registrerar sina hestand 
D annat forslag 
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30. Vem anser Ni ar bast lamp ad att ansvara for en eventuell nation ell data bas 
i nagon form? 
0 BTJ 
0 LIBRIS 
D annat forslag 

31. Vilka faktorer anser Ni vara viktigast att utveclda i fjarrlanesystemen i 
framtiden? 
(ange valfritt antal altemativ) 
0 effektivisering av arbetstidsatgangen for biblioteket 
0 snabbare leveranser till slutanvandare 
0 
0 
D 
0 
0 
0 

elektroniska dokumentleveranser 
utokad besUmdsredovisning for Iitteraturlokalisering 
ett enhetligt fjarrlanesystem for folk- och forkningsbibliotek 
utokat nordiskt fjarrlanesamarbete 
utOkat intemationellt fjarrlanesamarbete 

annat forslag 





i 
I 

:: 

!! 



ljlogskolan 
i Boras 

H6gskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter .Kom
mer fran hela landet for att studera har. H6gskolan bestar av 
fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omradena bibliotek och informati~n, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

H6gskolans Iokaler Iigeer mih i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningama har sitt ursprung iinnu langre tillbaka i den stat
Iiga Tekniska Vafskolan som indittades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ii.r ":ll expanderande del 
av Mgsk01ans verksamhet. H6gskolan samverkar h!lr med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar 11v landet och utlandet. 

' 
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I nstitutionen 
bibliotekshogskolan 

BiblioteksMgskolan har funnits i Bor-A.~ sedan ·l."J72. 
I manga ar var bibliotekshOgskolan i Boras l&J.dett. end.a 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och Mgskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats ii.ven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder til.l en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poling (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 J>Oiing inom ii.mnet bihEo!aks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- oc;h informationsveten
skap ges vid Gotcborgs universitet. 

lnstitutionen bibliotekshogskolan · 

Hogs.kolan i ·Bori s -- ._._. __ , __ ,l" i Boras 

Biblioteket ~ORAS 
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