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Lånecentraler i Samverkan (LiS) utvecklar Referensbiblioteket.se 
 
Referensbiblioteket.se (http://www.referensbiblioteket.se) utvecklas gemensamt av 
lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå och är tänkt att bli en virtuell 
motsvarighet till bibliotekens tryckta referenssamlingar. Den första prototypen 
lanserades vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 29-30 september 2005. 
 
Lånecentraler i Samverkan (LiS) 
Lånecentraler i Samverkan (LiS) är en ganska ny konstellation, som formerades efter 
inledande möten och diskussioner våren 2004. Landets tre lånecentraler, Malmö, 
Stockholm och Umeå, har alltid samarbetat kring det gemensamma uppdraget att 
hjälpa kommun- och skolbiblioteken med fjärrlån av böcker, artikelkopior, 
ämnesfrågor och annat, men fr.o.m. hösten 2004 övergick samarbetet i en mer 
organiserad form. Vi startade då Biblioteksbloggen 
(http://www.biblioteksbloggen.se), en nyhetstjänst som vi driver gemensamt i syfte att 
dels bistå biblioteken i kommunerna när det gäller omvärldsbevakningen på 
biblioteksområdet, dels att informera och tipsa om nya databaser och andra 
nätresurser som kan vara till nytta i det dagliga arbetet i informationsdisken. 
 
Projekt Referensbiblioteket.se ska ses som ytterligare ett steg i det här samarbetet, då 
vi nu försöker bygga upp en gemensam nationell resurs med bra och användbara 
nätresurser, som förhoppningsvis kan bli till nytta för alla folk- och gymnasiebibliotek 
i Sverige. Ansvaret för tjänsten ligger på den gemensamma organisationen, inte på 
någon enskild person, men det praktiska arbetet fördelas mellan lånecentralerna. 
Sammanlagt är ett 15-tal personer engagerade – inte så många intressenter att 
projektet blir alltför tungrott, men inte heller så få att det blir alltför sårbart. 
 
Det är enormt tidskrävande att leta upp och framför allt utforska nyttan och 
möjligheterna i olika Internetresurser och det måste betraktas som stort resursslöseri 
att låta alla bibliotek ägna sig åt detta. Idag finns det många ambitiösa bibliotekarier 
som samlar användbara nätresurser och kanske sparar dem som egna bokmärken – en 
struktur som tenderar att så småningom innehålla en mängd mystiska titlar och 
felaktiga adresser och där det i regel inte är så lätt att hitta rätt resurs just när man 
behöver den. Andra samlar nyttiga resurser på det egna bibliotekets hemsida men får 
förr eller senare problem med att hinna uppdatera samlingen, kolla så att länkarna 
fungerar och fortfarande har ett bra innehåll. Vi tror därför att det finns mycket att 
vinna på att centralisera den här typen av arbete och erfarenheter från bl.a. Danmark 
och Finland visar att den här typen av tjänster fungerar bra som samverkansprojekt. I 
Danmark arbetar man sedan många år med Bibliotekernes Netguide 
(http://www.fng.dk) och i Finland har man sitt Länkbibliotek (http://biblioteken.fi/sv-
FI/lankbiblioteket). Båda har byggts upp genom att flera bibliotek och bibliotekarier 
samarbetar. 
 
Bakgrund och förebilder 
Webbtjänsten NILS (http://www2.malmo.stadsbibliotek.org/nils), som riktar sig till 
bibliotekspersonal, drivs av Malmö lånecentral sedan 1996. Den har fått mycket 
positiv respons under åren, men användarna har också ofta framfört önskemål om att 
fler ämnesområden skulle ingå. Lånecentralen i Stockholm deltog 2002 i det av 
Statens kulturråd initierade arbetet kring förutsättningarna för en svensk 
biblioteksportal (http://susning.nu/Biblioteksportal), ett arbete där det också pekades 
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på behovet av  ”sökguider för referensarbete”, ”förteckningar över databaser” och 
”samlingar med internetresurser”. Även i andra sammanhang, bl.a. vid 
fortbildningskurser och liknande, har det framkommit önskemål om en resurssamling 
med utvalda och kommenterade Internetresurser som man kan ha nytta av på 
kommun- och gymnasiebibliotek.  
 
Det som finns idag är länksamlingar av olika slag – en av de bästa och mest populära  
är Mölndals länkkatalog (http://www.molndal.se/bibl/ ), som bygger på SAB-systemet 
och är synnerligen finfördelad. Det är dock en ren länksamling, den har nästan inga 
beskrivningar, inga ämnesord och blandar stora omfattande webbplatser med enstaka 
webbsidor. Dessutom är den i första hand avsedd för allmänheten. När det sedan 
gäller webbkataloger, där resurserna studerats mer djupgående och fått en utförligare 
katalogisering, det som vi brukar kalla virtuella bibliotek, så finns ju Länkskafferiet 
(http://lankskafferiet.skolutveckling.se) men det vänder sig ju huvudsakligen till 
åldersgruppen 8 – 15 år . Inom forskningsbiblioteksområdet finns  tjänster som RASK 
(http://rask.ub.uu.se) m.fl. men för folk- och gymnasiebiblioteken finns inget 
liknande.  
 
I övriga nordiska länder finns, som tidigare nämnts Bibliotekernes Netguide 
(http://www.fng.dk) i Danmark och Länkbiblioteket (http://biblioteken.fi/sv-
FI/lankbiblioteket) i Finland, men även Detektor (http://detektor.deichman.no), som 
utvecklats av Deichmanske bibliotek i Oslo. De har lite olika inriktningar när det 
gäller urvalskriterier, men är påfallande lika när det kommer till struktur och 
uppbyggnad. De har alla det gemensamt att de innehåller ett kvalitetsurval med 
katalogiserade och kommenterade poster, som är tillgängliga både i en visuellt 
överblickbar struktur och för sökning på olika sätt. En amerikansk förebild värd att 
nämna i det här sammanhanget är Librarians´ Index to the Internet (http://lii.org), som 
funnits i över 10 år och som riktar sig just till folkbibliotek. Även denna tjänst har en 
likartad uppbyggnad och erbjuder både en hierarkisk struktur samt olika 
sökmöjligheter. 
 
Målgrupp 
Referensbiblioteket.se vänder sig primärt till bibliotekspersonal på folkbibliotek och 
gymnasiebibliotek. Naturligtvis kommer resurssamlingen också att kunna användas 
av bibliotekens besökare och av allmänheten – precis som många låntagare i alla tider 
själva har använt referensböcker och andra biblioteksresurser.  
 
Syften  
Referensbiblioteket.se utvecklas i första hand för att vara ett stöd och hjälp i 
informations- och referensarbetet på folk- och gymnasiebiblioteken, en virtuell 
motsvarighet till den tryckta referenssamlingen. Bibliotekariekompetensen behöver 
idag både stöttas och marknadsföras – annars blir vi snart totalt överkörda av sökjättar 
som Google och Yahoo. Kommentarer i stil med ”Bibliotekarier behövs väl inte när 
alla själv kan söka i Google…?” förekommer redan och kan nog appellera till 
sparsamma kommunalråd. Det är därför oerhört viktigt att kunna visa att 
bibliotekarier kan mer än söka i Google, att man har goda kunskaper om andra 
informationsresurser, om databaser och ämnesresurser av olika slag och verkligen kan 
hänvisa besökare till bra webbplatser med just den information han eller hon söker. 
Det är dags att ta upp kampen mot ”googlifieringen” och demonstrera databasernas 
många gånger överlägsna innehåll och möjligheter, utnyttja resurser på det osynliga 
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nätet, överhuvudtaget visa på andra och ibland bättre möjligheter än de stora 
sökmaskinerna. På många bibliotek har man idag svårt att hinna med att utforska vad 
som finns inom olika ämnesområden, utforska nya databaser och testa nya 
webbtjänster. Referensbiblioteket.se ska vara en hjälp i detta arbete och bidra till att 
stärka och utveckla bibliotekens informations- och referensarbete. 
 
Referensbiblioteket.se ska också ses som en del i och en utveckling av den 
traditionella kompletterande medieförsörjningen (som är en av lånecentralernas 
primära uppgifter), där kunskapen om nätresurser och databaser och allt vad de 
innehåller i många fall kan ersätta skickandet av böcker och artiklar. I längden 
kommer förbättrade kunskaper om Internet och Internetresurser att spara in fler och 
fler fjärrlån. 
 
Referensbiblioteket.se ska i första hand innehålla databaser och resurser av 
referenskaraktär, dvs resurser med mycket eget innehåll. Resurser av den här typen 
kommer mer och mer att ersätta material ur böcker och tidskrifter och bibliotekariens 
uppgift blir att hjälpa till att leta fram, välja ut, skriva ut eller ladda ner material till 
besökaren. Detta kräver god kunskap om resurserna, som i många fall är stora och 
omfattande och har sina alldeles egna speciella navigations- och sökmöjligheter. Vi 
planerar därför att i ett nästa steg också erbjuda fortbildningskurser med resurserna i 
Referensbiblioteket som grund. Tanken är att varje sådan kurs ska omfatta ett eller 
flera ämnesområden och att man ger då en översikt över området, går igenom de bästa 
resurserna, visar på deras innehåll och sökmöjligheter.  
 
Referensbiblioteket.se ska förhoppningsvis också kunna bidra till den individuella 
kompetensutvecklingen. Genom Internet, genom databaser, genom osynliga webben 
har man numera på alla typer av bibliotek fått tillgång till oerhörda mängder av fakta 
och information. En revolution för biblioteken, speciellt de  mindre biblioteken, där 
man sedan gammalt varit vana vid att ha en begränsad referenssamling och helt enkelt 
inte ha möjlighet att svara på alla frågor. Att nu ha tillgång till mängder av 
informationsresurser via Internet är förstås oerhört positivt, men inte helt enkelt att 
bemästra! Problemet är att man måste veta vad som finns, var det finns och också hur 
det kan utnyttjas i en viss frågesituation. Internetresurser måste bli en fullkomligt 
självklar del av informationsarbetet och ett sätt att komma dithän, är att göra som man 
gjorde förr för att bekanta sig med nya referensböcker – läsa förord, kolla olika 
ingångar och sökmöjligheter, bläddra lite fram och tillbaka - så man har lite hum om 
det hela när låntagaren kommer med sin fråga. Genom Referensbibliotekets 
traditionella och enkla uppställning finns här möjlighet att – om man nu har en stund 
ledig – bekanta sig lite med resurser i olika ämnen. Så småningom kan man också 
tänka sig olika former av distanskurser och vägledningar via nätet. Som ett första steg 
i den riktningen har LiS tagit över Veckans referensfråga 
(http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=11013), som kommer att 
införlivas med Referensbiblioteket.se och där det finns möjlighet att själv träna sig i 
att lösa referensfrågor.   
 
Innehåll och metodik 
 
Urvalskriterier 
Referensbiblioteket.se inriktar sig på att i första hand registrera databaser och andra 
källor av referenskaraktär, resurser med mycket eget innehåll.  
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Detta ska alltså inte bli någon länksamling. Det finns redan länksamlingar så det 
räcker och problemet med dessa är ofta att man kan klicka sig vidare i all oändlighet 
utan att komma fram till något verkligt användbart innehåll. Vi anser inte heller att det 
idag finns behov av att registrera enskilda webbsidor och andra smärre resurser, 
eftersom sökmaskinerna hela tiden blir bättre och hittar fler och fler av de enskilda 
sidorna. Det som sökmaskinerna fortfarande inte hittar är ju framför allt det material 
som ligger på den s.k. osynliga webben och i databaser och det är alltså sådant 
material som kommer att prioriteras i Referensbiblioteket.se. Dessutom lär Internet 
växa med mellan 2 och 7 miljoner sidor om dagen, så att göra länksamlingar ger ett i 
längden ohållbart kontroll- och uppdateringsarbete. Vi tänker därför begränsa 
samlandet och verkligen försöka hitta godbitarna i mängden.  
.  
Referensbiblioteket.se ska alltså innehålla kvalitetsgranskade resurser som bedöms 
vara till nytta på just folk- och gymnasiebibliotek. Urvalet görs av bibliotekarier enligt 
i förväg fastställda urvalskriterier. När man använder Referensbiblioteket ska man 
veta att detta har en kollega redan kollat, alltså behöver man inte ägna så mycket tid åt 
den källkritiska granskningen och därigenom spara både tid och arbete på biblioteken.  
 
Vi försöker i första hand att hitta resurser som har myndigheter, institutioner eller 
organisationer som upphovsman. Privata sidor tas med men granskas hå rdare.  
Akademiskt inriktade resurser tas med endast om de bedöms vara av allmänt intresse. 
 
I första hand förtecknas fritt tillgängliga Internetresurser men betaldatabaser, som vi 
vet finns på många bibliotek, tas också med, och får en särskild markering i form av 
en nyckelsymbol. Vi har valt att ta med dem, eftersom de tycks ha en tendens att bli 
bortglömda och borde kunna utnyttjas mer än som sker idag. Här placeras de in i ett 
sammanhang och vi bidrar till att kunskapen om dem sprids.  
Vi väljer i första hand resurser på svenska, men tar även med resurser på norska, 
danska, engelska, tyska, franska och spanska. Svenska resurser markeras med en liten 
svensk flagga, för att man snabbt ska kunna hitta dem. 
 
Klassifikation och katalogisering 
Referensbibliotekets resurser klassificeras enlig SAB-systemet. Problemet med många 
länksamlingar och webbkataloger är just deras struktur, som är präglad av sin 
upphovsman och mer eller mindre ”hemmagjord”.  
Vi anser det oerhört viktigt att ha någon form av hierarkisk ämnesstruktur, då en 
sådan ger helt andra möjligheter att hitta information, än vad sökning ger. Beroende 
på vilken problemställning eller fråga man har, så är ibland en bläddringsstruktur att 
föredra och ibland en ren sökfunktion. Bläddringsstrukturen är t.ex. en förutsättning 
för att hitta resurser som man inte vet existerar – jämförbar med att botanisera framför 
bokhyllan. Vi vill i denna googlandets tid gärna ha en motvikt till sökrutan, där man 
stoppar in sökord, och framhålla de möjligheter som överblick och struktur kan ge.  
SAB-systemet erbjuder vissa fördelar. Det är välkänt, alla bibliotekarier vet under 
vilken huvudavdelning man bör leta efter en viss företeelse.  De fysiska biblioteken 
bygger i regel fortfarande på SAB, liksom andra  kataloger t.ex. Libris ämnesträd 
http://websok.libris.kb.se/websearch/subject?limit=false).  
Av ungefär samma skäl har vi också valt att använda Svenska ämnesord 
(http://www.kb.se/Bus/Ao/aostart.htm). Det finns trots allt många fördelar med att 
utnyttja befintliga och allmänt brukade system, både med hänsyn till det dagliga 
arbetet ute på biblioteken och med tanke på framtida samsökningsmöjligheter. Vi 
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hoppas ju att Referensbiblioteket.se ska bli en resurs, som kommer att utnyttjas i 
många andra olika tjänster och portaler. 
 
För varje resurs som tas med i Referensbiblioteket registreras titel, webbadress och  
upphovsman. Om möjligt länkas direkt till resursens söksida och inte till resursens  
huvudsida, allt i syfte att minimera klickandet och att nå fram till det väsentliga 
innehållet så snabbt och enkelt som möjligt. Alla resurser förses dessutom med 
ämnesord samt en utförlig beskrivning, koncentrerad på vad det är för typ av resurs 
(databas, förteckning eller annat), vad för sorts material resursen innehåller samt vilka 
sök- eller bläddringsmöjligheter som finns. 
 
Vidareutveckling och framtid 
Referensbiblioteket.se har redan en viss koppling till Biblioteksbloggen, som drivs av 
LiS sedan hösten 2004. Biblioteksbloggen innehåller dels notiser som 
bibliotekspolitik, utredningar, rapporter, projekt och annat nytt från bibliotekssverige 
men även tips på nya ämnesresurser inom olika ämnen. Nya viktiga resurser som 
läggs in i Referensbiblioteket, flaggar vi alltså för i Biblioteksbloggen. 
 
Vi har medvetet valt en väldigt enkel teknisk lösning för Referensbiblioteket i den här 
första prototypen, eftersom vi vill koncentrera vårt arbete på innehållet, urva let och 
beskrivningarna. Vi kommer att samla in alla synpunkter, kritik och önskemål 
beträffande utformning och funktionalitet i Referensbiblioteket.se, eftersom vi 
planerar att i nästa utvecklingsfas omvandla Referensbiblioteket till en databas och 
därmed få en mer tilltalande layout men framför allt också uppnå en helt annan 
funktionalitet med utökade sökmöjligheter.  
 
Referensbiblioteket är naturligtvis långtifrån färdigt när det gäller innehållet, utan 
kommer kontinuerligt att fyllas på med nya resurser, likväl som det befintliga 
innehållet med jämna mellanrum måste kollas och kanske ändras eller gallras.  
 
Det är vår förhoppning att många bibliotek vill testa Referensbiblioteket och framför 
allt komma med synpunkter. Vad är bra, vad är dåligt, vad saknas, vilka sökfunktioner 
vill man ha? Om sedan alla kunniga och alerta bibliotekarier ute i landet dessutom 
bidrar med tips och förslag på resurser som bör finnas med i Referensbiblioteket.se, så 
finns det alla förutsättningar för att Referensbiblioteket.se ska kunna utvecklas till det 
nationella och allmänt använda referenshjälpmedel som vi hoppas! 


