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INLEDNING

Fjärrlån utgör en del av bibliotekens informationsförsörjning. Det är omöjligt

idag för enstaka bibliotek att erbjuda all efterfrågad information till sina

låntagare. Därför är fjärrlån av vikt både internt, när det gäller de egna

samlingarna – mediebestånd och nyförvärv, förvärvspolitik – samt externt i fråga

om bibliotekssamarbete. Olika begrepp för detta samarbete har myntats under

årens lopp på svenska.

Det äldsta uttrycket för svenskt bibliotekssamarbete är Accessions-katalogen

(AK) som påbörjades 1886 av Kungliga biblioteket och sex andra vetenskapliga

bibliotek. Folkbibliotek i dagens mening fanns inte vid den tiden.1 Idén bakom

fjärrlån uttrycks i AK:s förord på följande sätt:

Och hvad som i ett af dessa bibliotek är tillgängligt bör i regeln, som så erfordras, lätt
kunna blifva det i de öfvriga. Med våra dagars lätta kommunikationer möta härvid inga
nämnvärda svårigheter...2

När AK kom till, stod folkbibliotekssträvandena snarast stilla, men med

inrättandet av de första statsbidragen 1905 kan man börja söka efter tendenser i

folkbibliotekens utvecklingsarbete. Detta har lett fram till att fjärrlån i dag tar en

central plats i biblioteksarbetet som biblioteksfunktion.

I Riksdagsreformen 1930 beslöt man att stödja en överbyggnad på de lokala

biblioteken genom inrättandet av centralbibliotek (fr.o.m. 1965 länsbibliotek)

och även en förstärkning av den centrala institutionen Bibliotekskonsulenterna.

Då slogs det fast att centralbibliotek hade till uppgift att direkt och kostnadsfritt

utlåna böcker som behövs i studiesyfte till lokala bibliotek. 3

I slutet av 1940-talet började de s.k. folkbibliotekssakkunniga diskutera att

kraven på de vetenskapliga bibliotekens bokbestånd i längden skulle att bli för

stora och därför måste en avlastning ske. Man förde diskussionerna med stöd av

jämförelser med folkbibliotek i andra länder, framför allt Danmark. I de

1 Mattsson, Inger, 1984, Fjärrlån och facklitteratur på folkbibliotek, s. 15.
2 Mattsson, Inger, 1984, s. 20.
3 Mattsson, Inger, 1984, s. 20—22.
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framförda resonemangen kom idén om lånecentral upp. Tre olika alternativ för

hur denna lånecentral skulle se ut togs upp. Ett av dem förordades och det lydde

på följande sätt: ”ett eller flera redan existerande större folkbibliotek anförtros

uppgiften som lånecentral (härvid jämförs med tillkomsten av

centralbiblioteksorganisationen).” Det dröjde sedan över ett decennium innan

lånecentralerna inrättades, i Malmö 1962, Umeå 1966 och Stockholm 1968.4

Den föreliggande uppsatsen kommer att behandla fjärrlåneverksamhet med

fokusering på Stockholms Lånecentral.

Fjärrlån är av intresse för att det är en del av biblioteksservicen och för att

dess förutsättningar har förändrats under senare tid i och med utvecklingen som

skett i samhället. Dessa förändrade förutsättningar innefattar bl.a.

informationstekniken, ett snabbt expanderande utbildningssamhälle, närmande

mellan folk- och forskningsbiblioteken, hur man uppfattar den regionala

strukturen i bibliotekssystemet samt en snabbt föränderlig medieutveckling.

Anledningen till att det är intressant att undersöka lånecentralens roll är att

det bl.a. diskuterats att lånecentraler inte skulle behövas i framtiden, vilket dock

har väckt protester från andra håll. Det har också föreslagits att deras uppgifter

skulle specificeras och kanske även ändras på något sätt. Det har dessutom

diskuterats om någon form av ansvarsfördelning eller rollindelning i

fjärrlånesamarbetet behövs där lånecentraler naturligtvis är en viktig del.

Det är således intressant att utreda Stockholms lånecentrals nuvarande roll

mot bakgrunden hur den har utvecklats och analysera dess verksamhet (uppgifter

och ansvar m.m.) och diskutera denna samt dess framtida utveckling med

utgångspunkt i fjärrlånedebatten.

Syfte
Uppsatsens övergripande syfte är att utifrån en analys av debatten kring

fjärrlåneverksamhet och dess förändrade förutsättningar undersöka Stockholms

lånecentrals roll i fjärrlånesamarbetet i dag och i framtiden. Undersökningen

kommer att innefatta debatten under 1990-talet. Det var då som fjärrlånens

förändrade förutsättningar först började bli mer kännbara.

Som grund för undersökningen ligger ett antal frågeställningar delade i olika

teman. Undersökningen kommer att bestå av två delar:

- En debattanalys som allmänt behandlar fjärrlåneverksamhet och

lånecentralerna (specifikt Stockholm).

4 Mattsson, Inger, 1984, s. 24—25.
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- Kvalitativa intervjuer vid Stockholms lånecentral.

Frågeställningar
För att nå det övergripande syftet med uppsatsen kommer jag att utgå från följande

konkreta frågeställningar. Frågor kring framtiden besvaras enbart i

samband med intervjuerna, de övriga behandlas i de båda delarna av

undersökningen.

 Fjärrlånedebatten och synen på den

• Vilka åsikter har kommit fram i debatten kring fjärrlån? Vad har skrivits om

lånecentralernas roll i fjärrlånearbetet? Har debatten haft någon påverkan på

Stockholms lånecentral? Teman som behandlas är informationstekniken,

utbildningens ändrade karaktär, närmande mellan folk- och

forskningsbiblioteken, den regionala strukturen och fjärrlåneorganisationen samt

medieutvecklingen (fast i mindre omfattning än de övriga).

• Har det uppstått några intressegrupperingar i debatten och vilka konsekvenser har

detta i så fall medfört?

 Riktlinjer, bibliotekslagen och Stockholms lånecentral

• Vilka åsikter har kommit fram angående riktlinjer? Vilken betydelse har riktlinjer

i fjärrlånearbetet i allmänhet? Till vilken grad följer man uppsatta riktlinjer och

målsättningar i Stockholms lånecentral? Vad anser man om dem?

• Vad anser man själv i Stockholms lånecentral att man har för ansvar och

uppgifter?

• Hur förhåller man sig till bibliotekslagen?

 Framtiden

• Vad förväntar man sig av framtiden? Hur kan man utveckla sin verksamhet till

det bättre?

• Hur ska man hantera den stora informationsmängden på mest effektivt sätt?

• Hur utnyttjar man IT idag och hur ser framtida planer ut? Hur utnyttjar man

tryckta bibliografier och hur ser framtida planer ut?

Definition av centrala begrepp

 Fjärrlån

Med fjärrlån brukar avses lån mellan två bibliotek, som inte tillhör samma

bibliotekssystem, eller två bibliotek, som tillhör samma bibliotekssystem men är
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belägna i olika kommuner. Kopior som levereras i stället för lån betraktas också

som fjärrlån.5 I denna uppsats kommer samma definition att gälla.

Numera har definitionen utvidgats till att även omfatta utlån direkt till

slutanvändare. Med det menas att dokument och kopior kan skickas direkt hem

till låntagaren.6

 Fjärrlånesamarbetets organisation - lånekedjan

Folkbibliotekens fjärrlån organiseras i en s.k. lånekedja enligt följande:

lokalt bibliotek - länsbibliotek - lånecentralen i första hand i den region som det

lånesökande biblioteket tillhör - och slutligen om det efterfrågade materialet inte

finns i lånecentralen, vänder den sig till forsknings-, förvaltnings- eller

företagsbibliotek.7

 Lånecentral

Lånecentralerna är den sista länken i kedjan av kompletterande

litteraturförmedling inom folkbiblioteksväsendet. Det är lånecentralernas uppgift

att ur egna bestånd eller genom fjärrlån från in- och utländska forskningsbibliotek

förmedla litteratur som länsbiblioteken och övriga bibliotek inte har. Det finns

tre lånecentraler, Umeå som har ansvaret för norra regionen, Stockholm som har

ansvaret för mellersta regionen samt Malmö med ansvaret för södra regionen.8

Vad som tillhör lånecentralernas uppgifter och framför allt Stockholms

lånecentral kommer att behandlas utförligare i ett annat sammanhang.

Forskningsläge
Flera utredningar har gjorts angående fjärrlåneverksamhet i Sverige. Däremot

finns det inte så många vetenskapliga undersökningar i ämnet.

Jag kommer att ta upp olika utredningar som gjorts sedan 1970-talet i detta

kapitel. Vissa kommer även att utgöra källmaterial för min uppsats. Jag anser att

det är viktigt att redovisa dessa i detta sammanhang, eftersom de i stort sett utgör

den tidigare svenska forskningen angående fjärrlån.

Efter utredningarna följer en genomgång av den övriga litteraturen.

5 Riktlinjer för fjärrlån , 1979, s. 14.
6 Riktlinjer för fjärrlån  och dokumentleverans i Sverige
http://www.kb.se/BIBSAM/Fjarrlan/riktlinj00.htm 2000-10-25
7 Riktlinjer för fjärrlån  och dokumentleverans i Sverige
http://www.kb.se/BIBSAM/Fjarrlan/riktlinj00.htm 2000-10-25
8 Regionala biblioteksuppgifter, 1978, s. 181,183.
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 Utredningar

Interurbanlån vid svenska bibliotek (1974) är en tidig undersökning gjord av

Kerstin Wiman. Vid tiden för undersökningens genomförande saknades  allmänna

riktlinjer för fjärrlånehantering. Den har gemensamt med de nyare utredningarna

att även den diskuterar omprövningar och eventuella förbättringar m.m. Wiman

konstaterar att låneförmedlingen i landet i stort sett fungerade tillfredsställande,

men krävde stora arbetsinsatser och kostnader och långt ifrån var problemfri.

Regionala biblioteksuppgifter (1978) är en utredning på uppdrag av

Kulturrådet som redogör för länsbibliotekens och lånecentralernas med

depåbibliotek uppgifter. Den tar upp statliga utredningar som gjordes under

70-talet. Stor vikt läggs vid den ekonomiska aspekten av fjärrlån. Arbetsgruppen

kommer även med förslag för ökade statliga insatser för länsbibliotek och

lånecentraler med depåbibliotek. Mest intressant i denna undersökning är just att

den ger en bild av hur diskussionen kring fjärrlåneverksamhet såg ut på 70-talet.

Är man intresserad av den ekonomiska aspekten av fjärrlån, så finns en

rapport som heter Ekonomiska aspekter på fjärrlån (1994). Den är en

sammanställning av rapporter efter ett nordiskt möte med temat fjärrlån och

ekonomi. Där diskuteras bl.a. förändrade ekonomiska förutsättningar för

biblioteken, särskilt inom universitets - och högskolesektorn och olika begrepp

(t.ex. kostnadseffektivitet) som då blir angelägna.

Ansvarsbibliotek. Ett system för nationell informationsförsörjning (1983)

är en utredning om ansvarsbibliotek. Den ger en bild av det vetenskapliga

bibliotekets uppgifter och mål, som kan vara av intresse eftersom de utgör en del

av bibliotekssystemet och då även fjärrlånesamarbetet.

Under 1980-talet gjordes även ett antal utredningar angående

folkbibliotekens fjärrlåneverksamhet. Den första utredningen heter Fjärrlån och

facklitteratur på folkbibliotek (1984) av Inger Mattsson och koncentrerar sig på

folkbiblioteken och deras facklitteraturutlåning, vilken vid tiden för utredningen

utgjorde den största delen av fjärrlån. Utredningen handlar mycket om praktiska

aspekter kring fjärrlån.

Mattsson tycker sig se att det alltid funnits en strävan efter rationalisering

och samutnyttjande både för att hålla kostnaderna nere och för att uppnå så hög

kvalitet som möjligt i verksamheten inom folkbibliotek och andra bibliotek.

Uppbyggnad av länsbibliotek, lånecentraler och depåbibliotek är resultat av

denna medvetna strävan. Men lånecentralernas roll behandlas ändå inte något

utförligare.

Lånecentraler och depåbibliotek i Sverige (1986) är en utredning av

Lillemor Widgren Matlack. Hon diskuterar lånecentralernas och depåbibliote-
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kens roll i fjärrlånesamarbetet. En annan utredning, som också behandlar dessa

heter Lånecentraler och depåbibliotek (1989).

Alla de tre ovannämnda utredningarna kommer med varierande förslag till

ändrad fjärrlåneorganisation. De ändringar som diskussionen handlar om gäller

huvudsakligen ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna, dvs. kommun-

biblioteken, länsbiblioteken, lånecentralerna och forskningsbiblioteken. Men

trots att sådan diskussion förekom, var man i det stora hela nöjd med hur

fjärrlåneorganisationen fungerade.

Under 1990-talet gjordes flera utredningar, bl.a. Bibliotekens fjärrlån. En

kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbiblioteken

(1998) samt En ny ordning: bibliotekens fjärrlån (1999). Fjärrlånens ändrade

förutsättningar diskuterades i stor omfattning.

Dessa utredningar utgör dock även en del av mitt källmaterial och behandlas

därför utförligare i samband med undersökningen.

 Tidigare forskning och övrig litteratur

Lånecentralernas funktioner inom fjärrlånesamarbetet. Idag och imorgon.

(1997) är en magisteruppsats skriven av Jonas Kanold. Den handlar om

lånecentralernas verksamhetsområden och tar upp samtliga dessa. Den berör en

del av de ämnen som är relevanta även för min uppsats men tyngdpunkten där

ligger i planerandet av ett framtida fjärrlånesamarbete och det föreslås olika

organisationsmodeller för detta. Utgångspunkterna skiljer sig från

problemställningen i min uppsats, även om jag också intresserar mig för

fjärrlåneverksamhetens organisation.

Nordisk fjärrlånehandbok (1991) behandlar fjärrlån även till och från andra

länder. Där diskuteras principer, som ligger till grund för verksamheten, samt de

lagar och riktlinjer som den stöder sig på. Dessutom finns litteraturhänvisningar,

även internationellt, till olika saker angående fjärrlån, t.ex. historik, organisation,

hjälpmedel etc. Denna bok är ingen vetenskaplig undersökning, men jag tycker

den är viktig att nämna p.g.a. dess faktainnehåll och litteraturhänvisningar.

Min uppsats kommer förhoppningsvis att ha en funktion att fylla i den

forskning som finns kring fjärrlån, eftersom det inte, så vitt jag vet, har gjorts

undersökningar med teoretisk bakgrund i vetenskapliga sammanhang tidigare.

Trots att den kommer att fokusera bara på en av de tre lånecentralerna som finns,

kommer fjärrlåneverksamhet utöver Stockholms lånecentrals uppgifter att

behandlas i ganska stor omfattning. Detta för att själva undersökningen ska kunna

placeras i ett större sammanhang. Uppsatsen borde vara av intresse för
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alla som är intresserade av det svenska biblioteksväsendets informationsförsörj-

ning, varav fjärrlån utgör en liten, men viktig del.

Avgränsningar
I det följande kommer avgränsningar som gjorts i uppsatsen motiveras.

För det första har jag valt att koncentrera mig på det inomsvenska fjärrlånet.

Andra länders fjärrlåneverksamhet kommer inte att beröras. Uppsatsen skulle i

sådant fall bli alltför omfattande.

Fjärrlåneverksamhet som sådan inkluderar flera faktorer som kan tänkas vara

intressanta att undersöka. En av dessa faktorer är fjärrlånens ekonomi, t.ex.

avgiftsfrågor. Jag har ingen möjlighet tidsmässigt att undersöka ingående hur

fjärrlånens kostnader ser ut i dag. Däremot tror jag inte att ekonomin i allmänhet

går helt att undvika. Den är en viktig del av organisationen. Men här måste jag

förlita mig på andra utredningar samt muntlig information vid intervjuerna.

Samma gäller för en annan faktor som inte berörs i denna uppsats, nämligen en

praktisk aspekt av fjärrlån; lånens leveranser och den tid dessa tar att genomföra.

Vad som vore intressant att undersöka med större tidsmarginal är olika

folkbiblioteks fjärrlån och vad deras anställda samt användarna anser om

verksamheten och ifall de hade några åsikter för framtiden. Med andra ord, göra

någon form av enkät och användarstudie. Men denna får bli en eventuell uppgift

för framtiden.

Jag har valt att undersöka Stockholms lånecentrals roll. Andra parter i

fjärrlånesamarbetet är enskilda folkbibliotek, forsknings- och specialbibliotek

samt länsbibliotek. Tyvärr kan inte alla parter undersökas utförligare.

Lånecentralen ska dock ändå inte ses som någonting separat och därför sätts min

undersökning med hjälp av tidigare skriven litteratur in i ett större sammanhang.

Att undersöka enbart Stockholms lånecentral ger däremot möjlighet till

grundligare undersökning och borde därför vara av intresse när det gäller

diskussionen kring fjärrlåneverksamhet.

Teoretiska utgångspunkter
Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är tvärvetenskapligt och nya

bidrag kan komma från en mängd olika discipliner.9 Det finns vissa delområden

inom detta ämne som har en mer utvecklad teori- och metodbas. Dessa är bl.a.

bibliometri, användarstudier och studier av informationssökning och

9 Höglund, Lars och Persson, Olle, 1990, ”Några indikatorer på forskning inom biblioteks- och
informationsvetenskap” i Biblioteksstudier. Folkbibliotek i flervetenskaplig belysning, s. 16.
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klassifikationsteori. Vissa delfält är däremot mer direkt beroende av andra

discipliner och utnyttjar teori och metod från dessa för det egna problemområdet.

Som exempel kan nämnas bibliotekshistoria och biblioteksadministration.10

I boken Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen. Aktuell

forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap finns ett antal uppsatser

som handlar om forskning kring bibliotek och andra informationssystem. 11 Några

uppsatser beskriver forskningsinsatser rörande bibliotekens organisation,

ekonomi och effektivitet. En av dessa är en artikel, som heter ”Folkbibliotek i

förändring. Nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet” och är skriven av

Peter Enström. Han säger att artikeln är en presentation av reflektioner, som växt

fram i ett pilotprojekt.12 Men eftersom ämnet i uppsatsen är utan någon utvecklad

teoribas, tror jag mig kunna använda det som Enström diskuterar som en

teoretisk referensram.

Enström utgår från de stora förändringar och omstruktureringar som

genomförts och nya som förbereds inom folkbibliotekssfären. Han menar att

problemen i första hand är ett resultat av dålig ekonomi och därpå följande

åtstramningar. Lösningar ska ligga i besparingar, neddragningar, rationalisering

och omstrukturering. Problemet är dock att olika åtgärder och reformer kan

vidtas utan att de egentligen får genomslag i verkligheten. Man talar då om

implementeringsproblem. Enström påpekar att tidigare forskning visat på att

problemen är något mer komplicerade.13 De argument som han sedan tar upp är

enligt min mening relevanta även för min uppsats. Förändringar av olika slag är i

högsta grad aktuella även för fjärrlåneverksamheten och ska förstås i ett större

sammanhang.

Argumenten lyder på följande sätt:

• Förändringar är inte entydiga utan kan ses som väsentligt olika beroende på

karaktären av problem och organisation.

• Förändringar på folkbibliotek är relaterade till identitetsuppfattningar som i

sin tur är förankrade i institutionella former. Förändringens karaktär bestäms

i viss utsträckning av dessa identitetsuppfattningar och normer.

10 Hagerlid, Jan, 1990 ”Folkbiblioteken i flervetenskaplig belysning: en inledning” i Biblioteksstudier.
Folkbibliotek i flervetenskaplig belysning, s. 11.
11 Höglund, Lars (red), 1995, Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen. Aktuell forskning
kring biblioteks- och informationsvetenskap.
12 Enström, Peter, 1995, ”Folkbibliotek i förändring. Nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet” i
Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen. Aktuell forskning kring biblioteks- och
informationsvetenskap, s. 206.
13 Enström, Peter, 1995, s. 205.
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• Förändring på folkbibliotek måste förstås i större sammanhang än enskilda

folkbibliotek. Det är en kollektiv process som inbegriper

folkbiblioteksområdet i sin helhet eller väsentliga delar därav. Enström

använder begreppet organisatoriskt fält och menar att detta behövs för att

förstå förändringar också i enskilda organisationer.

Enström använder ett s.k. institutionellt perspektiv på organisation. Detta

betonar förståelse, normer, regler och aktörsidentitet. Han definierar institutionen

enligt RL Jepperson: ”All institutions are frameworks of programs or rules

establishing identities and activity scripts for such identities”.14

Enligt Enström är institutionell teori en teoribildning som lyfter fram

idealistiska faktorer som bestämmande för organisationers utformning och utgör

därmed ett komplement till mer materiellt orienterad teoribildning. Han menar

vidare att folkbibliotek primärt är ett kulturellt/idealistiskt projekt och därmed

speciellt lämpat att analysera inom denna teoribildning.

När folkbiblioteksverksamhet beskrivs som institution så menas att det

finns gemensamma synsätt och regler för hur man skall bete sig inom folkbib-

lioteksvärlden. Visserligen kan det finnas olika lokala vanor och synsätt i

enskilda bibliotek, men bibliotekarier från olika håll känner ändå till värderingar

som bär upp institutionen. Det kallas den institutionella tillhörigheten. De agerar

på ett likartat sätt utan att någonsin ens behöva träffa varandra. Detta skiljer,

enligt Enström, institutionen från nätverket som är en annan kollektiv aktör. Det

består av personer och organisationer som interagerar.

Folkbiblioteken tillsammans utgör institutionen. Den har manifesterats även i

formella organisationer såsom Kulturrådet, länsbibliotek och Bibliotekstjänst.

Organisationerna som tillsammans formar institutionen utgör ett

organisatoriskt fält. Man är intresserad av förändringar i den enskilda

organisationen (biblioteken, länsbibliotek, även lånecentraler enligt min

uppfattning), i det organisatoriska fältet och av institutionella förändringar.15

Enström skriver att varje tid får sin tidsidentitet. Det finns således tidsbundna

upplevelser. När tiderna förändras, kan det leda till omprövningar.

Kanske kan fjärrlånens förändrade förutsättningar under 1990-talet utgöra delar

av en sådan tidsidentitet? De har lett till att fjärrlåneverksamhetens utformning

diskuterats i stor omfattning.

14 Enström, Peter, 1995, s. 207.
15 Enström, Peter, 1995, s. 207—208.
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Enligt Enström finns det s.k. biblioteksidentiter. Med dessa menas att det

finns olika uppfattningar när det gäller folkbibliotekets uppgifter.16 En rad olika

identiteter kan urskiljas. Dessa har växt fram som ett resultat av samtida debatt,

strömningar i samhället, inre utvecklingsbehov, traditioner och

biblioteksutbildning. Enström menar att dessa lever kvar inom systemet dock i

olika omfattning på olika ställen och att dessa är byggstenarna som institutioner

byggs av.17

Jag ser fjärrlåneorganisationen som något av ett organisatoriskt fält bestående

av enskilda organisationer (biblioteken-länsbibliotek-lånecentraler), och att den

påverkas av folkbibliotekvärldens gemensamma synsätt och regler på hur man ska

bete sig. Detta utgjorde institutionen. Förändringar i folkbiblioteken måste, enligt

Enström, ses som kollektiv process och är relaterade till identitetsuppfattningar.

Därför ska fjärrlåneverksamheten i allmänhet även tas med och inte enbart

Stockholms lånecentral, för att förstå förändringar och problemen i samband med

dem.

Det finns olika uppfattningar, vilket leder till att det som biblioteket gör och

inte gör, blir satt under debatt.  18 Identitetskonflikter kanske leder till att problem

uppstår i samband med förslagna förändringar.

En annan teori som behandlar institutioner visade sig vara lite för allmänt

hållen för att kunna tillämpas i detta sammanhang, men som kan nämnas i alla

fall. Boken där den behandlas heter How Institutions Think och är skriven av

Mary Douglas, som har sin bakgrund i kulturantropologi. Douglas ställer sig

frågor som ”tänker institutioner”? ”Om så, hur gör de det i så fall”?

Frågeställningar som ställts handlar om olika delar av fjärrlåneverksamhet

och berör olika delar av den teoretiska referensramen. Enskild organisation (här

speciellt Stockholms lånecentral), det organisatoriska fältet (fjärrlåneorganisa-

tionen) och institutionen (folkbiblioteken) är av intresse. Genom att fördjupa mig

i Stockholms lånecentral och genom att ta upp intressegrupperingar i debatten

kommer även olika aktörsidentiteter samt biblioteksidentiteter att urskiljas.

Metod
Uppsatsen omfattar en undersökning av diskussionen kring

fjärrlåneverksamheten och dess förändrade förutsättningar under 1990-talet.

Dessutom utreds Stockholms lånecentrals roll i fjärrlånearbetet.

16 Se Enström, s. 210-211 för utförligare beskrivning av olika identiteter.
17 Enström, Peter, 1995, s. 210.
18 Enström, Peter, 1995, s. 214.
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Undersökningen består av två delar. Den första delen utgörs av en

debattanalys från 1990-talet. Utvecklingen inom exempelvis IT hade börjat redan

under 1980-talet. Men det var under 1990-talet som förutsättningarna för fjärrlån

kom att ändras och utvecklas ytterligare.

Den andra delen utgörs av tre kvalitativa intervjuer. Båda delarna har

utgångspunkten i ett antal frågeställningar delade på olika teman (se avsnittet

”Frågeställningar”). Debattanalysen ger en bild av vilka åsikter som framkommit

i debatten angående fjärrlåneverksamhet i allmänhet samt vad som har sagts om

lånecentralernas, specifikt Stockholms, roll i den. Intervjuerna ska vara

kompletterande och ge informanternas syn på fjärrlånedebatten,

fjärrlåneverksamheten och på deras egen roll i den.

 Debattanalys

Som utgångspunkt görs en analys av debatten kring fjärrlån och dess förändrade

förutsättningar under 1990-talet. Teman som uppmärksammas är

IT, utbildningens ändrade karaktär, närmande mellan folk-

och forskningsbiblioteken, den regionala strukturen och fjärrlåneorganisationen s

amt medieutvecklin-gen, dock i mycket mindre omfattning. Dessutom utreds

synen på riktlinjer och bibliotekslagen samt förslag inför framtiden.

Debattinläggen består av rapporter och utredningar gjorda på uppdrag av Statens

kulturråd, BIBSAM samt Länsbibliotek i Stockholm och Lånecentralen för

mellersta Sverige, (Stockholms lånecentral), tidningsartiklar från

Biblioteksbladet och DIK Forum, debattskrifter samt olika remissvar på olika

utredningar. Gemensamt för dessa texter är att de tar ställning till

fjärrlåneverksamheten och dess framtid. För utförligare beskrivning av

källmaterialet, se nedan.

Det är inte meningen att bara beskriva innehållet i texterna, utan resonera

kring det och försöka ge svar åt mina frågeställningar på ett tillfredsställande sätt.

Man skulle kunna kalla denna metod för innehållslig idéanalys. Man är då

”intresserad av textens innehåll, t.ex. av innebörden av de ståndpunkter som

författaren till texten framför, det logiska sambandet mellan olika ståndpunkter

som framförs, och vilka argument författaren anför för dessa ståndpunkter”.19

Intressegrupperingar uppmärksammas också. Med dem menar jag exempelvis

upphovsmän till olika debattinslag (utredningar, remissvar etc.) Dessa kan både

19 Barbosa da Silva, António, 1996, Kvalitativa studier i teori och praktik , s. 194—195.
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vara uppdragsgivande företrädare för olika bibliotekssektorer, som BIBSAM

eller också enskilda bibliotekarier som författat någon artikel.

 Intervjuer

Tre intervjuer görs för att ta reda på vilka åsikter de som arbetar vid Stockholms

lånecentral har om t.ex. ansvar och uppgifter idag och i framtiden, samt vad de

anser om den förda debatten och riktlinjer.

Jag har valt att göra intervjuer som ofta kallas kvalitativa intervjuer. Detta

är den form av intervjuande eller datainsamling som också brukar kallas

informella intervjuer, djupintervjuer eller in-dept intervjuer.20 Man brukar

skilja mellan olika typer av intervjuer i litteraturen; kvalitativa och kvantitativa.

Intervjugenomförande går vid kvalitativ intervju till på ett ostandardiserat sätt,

vilket betyder att intervjun är mer som en vägledd konversation. Kvantitativ

intervju är däremot standardiserad med frågor som har vidhängande alternativ

och är lika för alla individer.21

Intervjuarens roll skiljer sig också vid dessa två typer av intervjuer. I

kvalitativ intervju är intervjuaren medskapare till intervjuns resultat genom sin

interaktion med intervjupersonen. I en kvantitativ intervju är intervjuaren

utbytbar och endast ett verktyg.22

Jag har alltså valt den kvalitativa intervjun som metod eftersom jag är ute

efter åsikter och erfarenheter och vill gärna få innehållsrika svar i stället för

korta, som det finns risk med vid kvantitativa intervjuer. Jag har inte heller velat

ha på förhand bestämda svarsalternativ. Intervjuerna har varit mer som ett samtal

med informanten med förhoppningen att jag ska kunna få svar på mina

frågeställningar på ett tillfredsställande och så uttömmande sätt som möjligt.

Om standardiseringsgraden inte är alltför stor får den intervjuade gärna styra

ordningsföljden och följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar, enligt Jan

Trost.23

Ett antal frågor har skrivits ner till intervjutillfället men meningen var, att de

inte skulle styra diskussionen alltför mycket. Men de skulle förstås finnas med

som en hjälp för att komma igång och komma vidare.

Nackdelar med denna typ av intervju kan vara att informanter medvetet eller

omedvetet ger svar som ligger i linje med vad de tror att forskaren vill veta.

20 Trost, Jan Kvalitativa intervjuer, 1997, s. 27—28.
21 Starrin, Bengt och Renck, Barbro, 1996, Kvalitativa studier i teori och praktik , s. 53—55.
22 Starrin, Bengt och Renck, Barbro, 1996, s. 53—55.
23 Trost, Jan, 1997, s. 19.
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Man ska också vara medveten som forskare om sina ”fördomar” och

”förförståelse” inför studieobjektet. Är man det, så resulterar förhoppningsvis

undersökningen inte bara i en bekräftelse av vad man trodde sig veta.24 Men

eftersom jag ville låta informanterna prata relativt fritt, trodde jag inte att mina

”förförståelser” borde utgöra alltför stort hinder.

Hur undersökningen genomfördes mer exakt och vilka uttryck intervjuerna

gav, beskrivs i samband med analysen och redovisningen av materialet.

Källmaterial
I det följande presenteras källmaterialet som ingår i debattanalysen.

Den första texten som används heter Fria fjärrlån eller fasta föreskrifter? Det

är en debattskrift om fjärrlån i Sverige och är utgiven av BIBSAM och Statens

kulturråd. Skriften består av artiklar som är skrivna av personer med olika

bakgrund i biblioteksvärlden. Men jag har valt att ta med enbart de artiklar som

har diskuterat folkbibliotekens fjärrlån.

Från manuella till datoriserade fjärrlån av Dan Lundin är en rapport från en

utredning av fjärrlåneverksamheten vid Länsbiblioteket i Stockholm och

Lånecentralen för mellersta Sverige. Den är gjord 1992 och behandlar mycket av

de praktiska detaljerna av fjärrlånearbetet.

Bibliotekens fjärrlån. En kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid folk -

och forskningsbibliotek (1998) är en utredning som gjorts på uppdrag av

BIBSAM och Statens kulturråd. Andra delen av utredningen: ”Folkbibliotekens

fjärrlån” är av speciellt intresse för uppsatsen.

Det har gjorts en Sammanställning av remissvar från folkbibliotekssektorn

på Bibliotekens fjärrlån  (1998) som också behandlas.

Dessutom används remissvar på Bibliotekens fjärrlån från andra typer av

bibliotek, mestadels forskningsbibliotek. Dessa har i sådant fall kommenterat

folkbibliotekens fjärrlån.25

En ny ordning? Bibliotekens fjärrlån (1999) är en utredning på uppdrag av

BIBSAM. Den bygger på det material och de resonemang som fördes i

Bibliotekens fjärrlån 1998, men även annat material har utnyttjats.

Länsbiblioteken inom DUSTWEICA26 samt Lånecentralen för mellersta

Sverige har gjort Remiss: En ny ordning? Bibliotekens fjärrlån (1999) som

24 Kanold, Jonas Lånecentralernas funktioner inom fjärrlånesamarbetet. Idag och imorgon, s. 5—6
(1997)
25 De som finns med är Göteborgs universitetsbibliotek, Linköpings universitetsbibliotek, Karolinska
Institutets bibliotek, Jönköpings högskolans bibliotek, Chalmers Tekniska Högskolans bibliotek, Umeå
universitets bibliotek, Lärarhögskolans i Stockholm bibliotek samt Riksarkivets bibliotek.
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diskuteras i undersökningen. Utöver detta remissvar behandlas två artiklar.

Dessa är:

”Ny fjärrlåneutredning föreslår hög självförsörjningsgrad” (1999) ur

Biblioteksbladet och ”Fjärrlånen — en av bibliotekens utvecklingsparametrar”

(1999) ur DIK Forum. Båda är skrivna av personer som arbetar inom

DUSTWEICA.

26 DUSTWEICA är en benämning på samarbetet i mediehantering inklusive fjärrlån i Stockholms lånecentrals
region. Den innefattar samtliga länsbibliotek i området.
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UNDERSÖKNING DEL 1: DEBATTANALYS

Inledning

 Lånecentralernas roll i fjärrlånesamarbetet

Före debattanalysen tänkte jag beskriva lånecentralernas roll lite utförligare i

fjärrlånesamarbetet, för att ge mer förståelse för de saker som sedan tas upp i

samband med debatten.

Under 1960-talet inrättades lånecentraler i Malmö, Stockholm och Umeå som

överbyggnad till länsbiblioteken. Dessa har som uppgift att komplettera

länsbiblioteken i sin region med fjärrlån av mer kvalificerad litteratur och bistå i

bibliografiskt komplicerade ärenden, lokalisera och förmedla avancerad

litteratur från forsknings- och specialbibliotek inom och utom landet och vara ett

stöd för folkbibliotekens referensarbete. Vid sidan av dessa ”allmänna”

lånecentraler finns sedan 1980-talet i folkbibliotekens fjärrlåneorganisation också

Ivandrarlånecentralen (numera Internationella Bibliotekets lånecentral) och

Depåbiblioteket, med nationellt ansvar för litteratur på invandrar- och

minoritetsspråk respektive äldre svenska monografier. Lånecentralerna

finansieras med statsbidrag. Som motprestation skall de avgiftsfritt lämna

fjärrlåneservice till bibliotek inom i första hand sina verksamhetsområden. Sedan

1997 fastställs lånecentralsverksamheten i bibliotekslagens ”§ 4: […] För den

kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera

lånecentraler”.27

 Länsbiblioteket i Stockholm

Lånecentraler och länsbiblioteken har alla till uppgift att ta hand om den

kompletterande medieförsörjningen inom folkbibliotekssektorn.

Men för att klargöra mer, beskrivs här vilka uppgifter som länsbiblioteket i

Stockholm ytterligare har, eftersom det tillhör samma avdelning som

27 Lånecentraler och depåbibliotek, s.12 (1989) och Grum, Kerstin Bibliotekens fjärrlån. En
kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbibliotek , s. 62 (1997)
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Lånecentralen i Stockholm. Länsbiblioteket sköter bibliotekens fjärrlån, lånar ut

böcker och tidskrifter på andra språk, lånar ut talböcker, videoböcker för döva

och CD-ROM till biblioteken för påseende samt läser in lokal litteratur som

talböcker, har del i Inläsningstjänsten, ordnar utbildning för kulturpolitiker och

bibliotekspersonal, bedriver utvecklingsprojekt, har hand om Bokbåten,

samarbetar med barnavårdscentralerna och arrangerar slutligen skrivarläger.28

 Beskrivning av riktlinjer

Det har upprättats ett antal riktlinjer för fjärrlåneverksamheten både nationellt

samt lokalt under årens lopp. Riktlinjernas betydelse och användning har även

diskuterats vid flertal tillfällen, därför är det viktigt med en kort beskrivning före

själva analysen.

De första och mest detaljerade riktlinjerna upprättades år 1979. Dessa heter

Riktlinjer för fjärrlån och de är en handbok som är fastställd av Sveriges

allmänna biblioteksförening med handledning och kommentarer utarbetade av

Forskningsbiblioteksrådets arbetsgrupp för fjärrlånefrågor. Handboken innehåller

alltifrån en definition av fjärrlån till praktiska hänsvisningar hur fjärrlånen ska gå

till.29 Det är denna handbok diskussionen angående riktlinjer handlar om fram till

år 2000.

År 1991 utkom en reviderad upplaga av Nordisk fjärrlånehandbok från 1984.

Den behandlar fjärrlån till och från andra länder. Målgruppen för handboken

angavs vara biblioteksanställda, allmänt intresserade samt studerande vid

bibliotekshögskolor. Handboken gavs ut av NORDINFO (Nordiska

samarbetsorganet för vetenskaplig information).30 Den behandlar inte

inomsvenska fjärrlån lika detaljerat som handboken från 1979, men kan ändå

nämnas i detta sammanhang.

BIBSAM har i samarbete med Statens kulturråd år 2000 utarbetat Riktlinjer

för fjärrlån och dokumentleverans i Sverige, som finns på Kungliga bibliotekets

hemsida.31 De är allmänt hållna och innefattar bara tre sidor. De innehåller bland

annat definition av samt syftet med fjärrlån.

Dessutom har det upprättats riktlinjer lokalt. I februari 2000 fattades beslut

vid ett möte om Riktlinjer för fjärrlånehantering inom DUSTWEICA-regionen.

(Se bilaga 3).

28 http://www.ssb.stockholm.se/lansbib/lbvadgor.html 2000-04-23
29 Riktlinjer för fjärrlån , 1979.
30 Daehli Martins, Ulla (red), 1991, Nordisk fjärrlånehandbok.
31 http://www.kb.se/BIBSAM/Fjarrlan/riktlinj00.htm 2000-11-23
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Fjärrlån på 1990-talet
Under 1990 - talet började förutsättningarna för fjärrlåneverksamheten att ändras

och dessa har också diskuterats i ganska stor omfattning. De ändrade

förutsättningar som har tagits upp till diskussion är följande:

1. Informationstekniken

2. Utbildningen

3. Närmande mellan folk- och forskningsbibliotek

4. Den regionala strukturen

5. Medierna

Jag tänkte först gå igenom vad dessa olika faktorer mer specifikt innebär just för

fjärrlånearbetet.

Sedan tänker jag redogöra för intressegrupperingar, innan jag ger mig in på

själva utredningarna, remissvar på utredningar samt tidskriftsartiklar som har

fungerat som källor för debattanalysen. Eventuella konsekvenser av

intressegrupperingarnas påverkan kommenteras även under själva

debattanalysen.

Efter det tas diskussionen upp kring de olika teman i allmänhet som

förekommer och jag ska även försöka utreda lånecentralernas roll, specifikt

Stockholms, i det hela.

Till sist undersöks riktlinjernas betydelse.

 Informationstekniken

För det första innebär informationsteknikens utveckling en ökad användning av

Internet i fjärrlånearbetet. Bland annat har lokaliseringsmöjligheter av material

blivit mycket bättre än vad de var förr. Tillgång till tidskriftsartiklar har också

ändrats i.o.m. att det numera finns fulltextartiklar online. Överhuvudtaget innebär

Internet att elektroniska dokumentleveranser har blivit allt vanligare.

LIBRIS har öppnats för folkbiblioteken, vilket har underlättat deras

sökmöjligheter ytterligare. Dessutom innebär Internet att alltfler

bibliotekskataloger görs tillgängliga på www. Även sökbarheten i utländska

databaser ökar.

 Utbildningen

Utvecklingen inom utbildningens område innebär ett snabbt expanderande

utbildningssamhälle, som innefattar: ökad allmän utbildningsnivå, det livslånga

lärandet, decentraliserad högskoleundervisning samt distansutbildning. Detta har
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lett till att studerande på olika nivåer och områden använder sig av folkbibliotek i

sin litteratursökning, vilket i sin tur påverkar även fjärrlåneverksamheten.

Numera sker också de flesta fjärrlån i studiesyfte.

 Närmande mellan folk- och forskningsbibliotek

Folkbibliotekens samarbete med forskningsbibliotek underlättas genom att

LIBRIS-basen byggs ut, att folkbiblioteken får möjlighet att ansluta sig till

SUNET (universitetens nätverk) samt avgiftsfrihet. Dock ska man komma ihåg,

att det bara har skett ett närmande. Samarbete är inte helt utvecklat än, som jag

förstod det i intervjun med Britt Löfdahl.32

 Den regionala strukturen

I debatten har uppstått ett nytt regionalt tänkande. Det har diskuterats länge om

fjärrlåneorganisationens utformning, bl.a. i de utredningar från 1980-talet som

nämndes i avsnittet ”Forskningsläget”. Man har kommit med olika förslag på

omstruktureringar mm. Men ändringar i själva regionerna verkar inte ha

diskuterats förrän på 1990-talet.

Numera talas det om större enheter samt nya samverkansformer. Större

enheter innebär att län exempelvis kan slås ihop så att det blir större enheter för

biblioteksverksamhet. Nya samverkansformer innebär att samarbete kan drivas

exempelvis i projektform.

 Medierna

Medieutvecklingen är snabbt föränderlig. Nya medier i elektronisk form har

tillkommit i.o.m. IT-utvecklingen.33

 Intressegrupperingar

De intressegrupperingar eller aktörer som förekommer i debatten är BIBSAM,

Statens kulturråd, länsbiblioteken inom DUSTWEICA samt även andra

länsbibliotek, Lånecentralen för mellersta Sverige, dvs. Stockholms lånecentral,

ett antal företrädare för olika forskningsbibliotek inklusive Riksarkivets

bibliotek, enskilda folkbibliotek och Invandrarlånecentralen i Stockholms

stadsbibliotek.

32 Intervju med Britt Löfdahl, kl 14 010129
33 De fem teman som jag här har tagit upp, är hämtade från en otryckt och informell sammanfattning i form
av punkter av den förda debatten kring ändrade förutsättningar för fjärrlåneverksamheten under 90-talet,
som jag har fått av Lands- och länsregionala enheten vid Stockholms stadsbibliotek.
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BIBSAM och företrädare för olika forskningsbibliotek är de enda som inte

representerar folkbibliotekssektorn. Att flera representanter inte tagits med beror

på att det oftast är de som arbetar inom folkbibliotekssektorn som också

diskuterar dess fjärrlåneverksamhet.

Konsekvensen av att det finns flera aktörer i debatten blir att flera åsikter och

synpunkter kommer fram. För uppsatsens del är det till fördel eftersom jag vill

utreda en debatt. Förhoppningsvis får man därmed en uppfattning om vad som har

diskuterats, även om man inte kan ta del av en sådan diskussion som inte har

dokumenterats.

Nackdelen, främst för de inblandade i fjärrlånearbetet, kan bli att alla

argumenterar för sin sak, som också Britt Löfdahl påpekade vid intervjun.34 Detta

kan leda till att det blir svårt att nå en överenskommelse om hur fjärrlånearbetet

bör hanteras i framtiden.

Debatten

 Informationstekniken

Utvecklingen inom informationstekniken har ständigt gått framåt på senare år. Den

har påverkat fjärrlåneverksamheten och har också diskuterats under hela 1990-

talet.

I Fria fjärrlån eller fasta föreskrifter? (1991) skrivs det att fjärrlånetrafik

utanför regelverket, s.k. fria fjärrlån förekommer tack vare förbättrade

lokaliseringsmöjligheter. Man påpekar också att LIBRIS fjärrlåns betydelse bara

ökar.35 LIBRIS utveckling kommenteras även i Bibliotekens fjärrlån. En

kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbibliotek

(1998). Man menar att dess utveckling huvudsakligen kan sägas innebära

samkatalogens utbyggnad till att omfatta alltmer av Sveriges offentliga

biblioteksresurser. Dessutom innebär det att förbättra beläggnings- och

lokaliseringsmöjligheterna, detta främst genom att göra söktjänsten tillgänglig

via Internet. Det skrivs vidare att: ”En annan ambition är att skapa möjligheter

för fler användarkategorier att beställa samt slutligen att effektivisera

hanteringen av fjärrlån i alla led”. Utvecklingen av LIBRIS kan förutsägas öka

fjärrlånen, konstateras det. IT diskuteras även ur en annan aspekt. Det skrivs, att

alltfler dokument finns i digitaliserad form och att ökad tillgänglighet till

34 Intervju med Britt Löfdahl 010129
35 Harnesk, Jakob (BIBSAM) och Thomas, Barbro (Kulturrådet) i ”Inledningen” till Fria fjärrlån eller fasta
föreskrifter, s. 6—8 (1991)
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fulltextdokument kan förutsättas minska behovet av fjärrinlånat material, särskilt

artikelkopior. Problem som brukar framhållas, enligt utredningen, vid övergången

från papperstidskrifter till fulltext är arkivering samt möjligheterna till fjärrlån.

Man menar att de flesta avtal av upphovsrättsliga skäl inte tillåter att fjärrlån

förmedlas elektroniskt ur fulltextdatabaserna vilket skulle kunna innebära att

texten måste tas ut på papper och effektueras i pappersform, om den

överhuvudtaget får skickas som fjärrlån. En sannolik framtida konsekvens skulle

kunna bli, antar man, att en del av fjärrlånekopiorna inte längre förmedlas via

bibliotek.36

I Sammanställning av remissvar från folkbibliotekssektorn på Bibliotekens

fjärrlån (1998) instämmer man i att LIBRIS-användningen ska stimuleras. 37

Sven Nilsson skriver 1999 att den nya informationstekniken, Internet och

webbkommunikation också innebär att bibliotekens samlingar och

informationstjänster blir både synliga och tillgängliga i tidigare oanad

omfattning. Därav följer krav på att från närmaste PC få tillgång till service,

inklusive fjärrlån, menar han. 38 Förverkligandet av dessa möjligheter förutsätter

att en rad frågor kan redas ut, bland annat frågan om upphovsrätt och ersättning

för nätbaserat material, utveckling av elektroniska betalningssystem,

fastställande av behörighet för utnyttjande på plats i biblioteket respektive

utanför etc. 39 Det finns således många frågor som måste utredas när det gäller

utvecklingen kring informationstekniken.

Generellt har högskolebiblioteken hunnit betydligt längre än folkbiblioteken i

utvecklingen av nätbaserade informationstjänster, tillgång till fulltextdatabaser

m.m., enligt Nilsson.40

Anna-Lena Höglund skriver i Biblioteksbladet samma år, att fjärrlånen inte

fungerar utan tekniken idag. Hon påstår dock att den inte fungerar på allra bästa

sätt, bland annat beroende på den långvariga konflikten mellan

Bibliotekstjänstens BURK och statens LIBRIS, som emellertid säkert snart

kommer att lösas.41 Höglund menar också att det fortfarande finns andra tekniska

36Bibliotekens fjärrlån. En kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbibliotek ,
1998, s. 9—11.
37Sammanställning av remissvar från folkbibliotekssektorn på ”Bibliotekens fjärrlån. En kartläggning
av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbiblioteken”, s. 1—3 (1998)
38 Nilsson, Sven En ny ordning? Bibliotekens fjärrlån , s. 2 (1999)
39 Nilsson, Sven, 1999, s. 12—14.
40 Nilsson, Sven, 1999, s. 12—14.
41 Höglund, Anna - Lena” Ny fjärrlåneutredning föreslår hög självförsörjningsgrad”, Biblioteksbladet
1999:5, s. 12—13.
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problem, eller upphovsrättsliga, som måste lösas och detta går inte utan statens

bistånd.42

LIBRIS och Internet har således medfört förbättrade lokaliseringsmöjligheter

samt tillgång till fulltextdokument. Detta har dock i sin tur aktualiserat frågor om

exempelvis upphovsrätt som måste lösas inför den framtida

fjärrlåneverksamheten.

 Utbildningens ändrade karaktär och dess påverkan på fjärrlån

I Bibliotekens fjärrlån. En kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid folk - och

forskningsbibliotek (1998) hävdas att expansionen av utbildning på alla nivåer

leder till en ökning av antalet fjärrlån både på högskole- och folkbibliotek. För att

kunna möta de specialiserade önskemålen om litteratur till fortbildning,

förmedlar biblioteken alltfler fjärrlån. Det förändrade läromedelsbegreppet vid

exempelvis ”Problembaserad inlärning”, resulterar också i fler fjärrlån. I stället

för att få färdiga kurspaket, uppmanas studerande på olika nivåer att själva söka,

finna och analysera källor. Det lokala beståndet räcker inte alltid till.43

Studerande får således friare händer i sitt litteraturanskaffande och vänder sig i

större omfattning till närmaste folkbibliotek.

Sven Nilsson menar i sin utredning (1999), att högskolans expansion och

differentiering till en komplex struktur med några få stora universitet, ett antal

specialhögskolor samt en stor mängd mindre och medelstora högskolor helt har

ändrat på förutsättningarna för informationsförsörjningen. 44

Nilsson tar upp begrepp som livslångt lärande och återkommande utbildning,

vilket är beskrivande i detta sammanhang. Det är oftast oklart hur

informationsförsörjning och biblioteksanknytning ska ordnas menar han och

skriver vidare, att

Ungdomsskolor och högskolor, folkbibliotek och vetenskapliga bibliotek, folkhögskolor
och studieförbund kombineras med komvux, kunskapslyft, AMU, datortek och lärcentra i
strukturer som inte alltid är så varaktiga. Det innebär att informationsförsörjningen till
exempel via biblioteken och via bibliotekens webbplatser måste kunna erbjudas både i
större omfattning och i betydligt mer flexibla former än hittills. Anpassningen kräver
utökad samverkan också mellan biblioteken.45

42 Höglund, Anna-Lena, 1999:5, s. 12—13.
43 Bibliotekens fjärrlån. En kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbibliotek ,
1998, s. 9.
44 Nilsson, Sven, 1999, s. 2.
45 Nilsson, Sven, 1999, s. 9—11.
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Antalet studerande har ökat p.g.a. expansionen av utbildningssamhället och

behovet av speciell information i studiesyfte har därmed ökat. Detta påverkar

även fjärrlåneverksamheten.

 Närmande mellan folk- och forskningsbibliotek

Britt - Marie Häggström anser i sin artikel ”Fjärrlånekedjan: byråkratisk

konstruktion eller effektivt hjälpmedel?” i Fria fjärrlån eller fasta

föreskrifter?(1991) att det finns en aspekt att beakta när man önskar närmande

mellan de vetenskapliga biblioteken och folkbiblioteken. Denna aspekt är att

erfarenhet ska ha visat att en del vetenskapliga bibliotek inte har samma syn på

snabbheten i att effektuera ett fjärrlån som de kommunala biblioteken har.

BIBSAM bör ha ett ansvar, menar hon vidare, i att verka för att deras rutiner blir

snabbare och effektivare och att man i dessa avseenden åstadkommer en

anpassning mellan folk - och vetenskapliga bibliotek. Först och främst handlar

det om att kunden snabbt får det begärda materialet. ”Fjärrlånekedjan är ett

hierarkiskt system som inte längre hör hemma i vårt samhälle” anser

Häggström.46

Det framgår i en annan artikel i samma debattskrift, skriven av en företrädare

för ett universitetsbibliotek, att man tycker att fjärrlån bland

universitetsbiblioteken borde betraktas som positiv service i stället för att se det

närmast som en obligatorisk börda p.g.a. kostnader, som vid tiden för denna

debattskrift.47 Det som Häggström antyder vara långsamhet från vetenskapliga

bibliotekens sida, beror kanske på att dessa främst ansåg fjärrlånen som lite av en

ekonomisk börda vid den aktuella tiden. Den ovan diskuterade utbildningens

ändrade karaktär borde också vara en viktig anledning till att ett närmande

mellan bibliotekssektorerna påskyndas.

I Bibliotekens fjärrlån. En kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid folk -

och forskningsbibliotek (1998) skrivs det om ett närmande mellan

sektorsgränserna, att sannolika följder för fjärrlånet blir bättre kvalitet på

beställningarna genom ökad kunskap om resurserna utanför det egna

biblioteket.48 Man kan här ana en mer positiv syn på närmandet än vad som

förekommer i Fria fjärrlån eller fasta föreskrifter? (1991).

46 Häggström, Britt-Marie (bibliotekschef vid Uppsala stadsbibliotek), 1991, ”Fjärrlånekedjan: byråkratisk
konstruktion eller effektivt hjälpmedel?”, s. 9-12 i Fria fjärrlån eller fasta föreskrifter?
47 Gellerstam, Göran (överbibliotekarie vid Lunds universitetsbibliotek), 1991, ”Förändrade bibliotek kräver
förändrade fjärrlån”, s. 23 i Fria fjärrlån eller fasta föreskrifter?
48 Bibliotekens fjärrlån. En kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbibliotek ,
1998, s. 11
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I inledningen till sin utredning (1999) konstaterar Nilsson att:

Visserligen utgör forsknings - och högskolebiblioteken å ena sidan och folkbiblioteken å
den andra två separata system, men mellan dem finns breda kontaktytor. Mest sker
kontakterna genom att studenter är ett stort, ibland dominerande inslag bland
folkbibliotekens användare.49

Det integrerade biblioteksutnyttjandet innebär att folkbiblioteken står för en stor

del av biblioteksservicen till de högskolestuderande, menar Nilsson. På vissa

håll finns, enligt honom ett gott och nära samarbete mellan högskolebibliotek och

folkbibliotek, men det bygger på personliga kontakter, traditioner m.m. Formellt

är folk - och forskningsbiblioteken oberoende av varandra, bortsett från

fjärrlånesamarbetet, fastän de har samma användargrupper i form av studerande,

lärare och forskare. Men Nilsson menar att de har ett gemensamt ansvar och det

gäller att hitta bra former för biblioteksanvändningen.50

Nilssons slutsats blir att p.g.a. av de förändrade förutsättningarna behöver

det skapas en ny grund för biblioteksutvecklingen, som måste bygga på samverkan

mellan folkbibliotek och högskolebibliotek. ”Basen måste vara bredare än enbart

fjärrlånesamarbetet som snarare är en indikator på hur väl bibliotekssystemen

fungerar än en avgränsad service” skriver han.51 Nilssons utredning är gjord på

uppdrag av BIBSAM, som ansvarar för bl.a. utveckling av

informationsförsörjning för högre utbildning och därmed representerar

forskningsbiblioteken. Detta borde betyda att intresse för samarbete finns både

bland folkbiblioteken och forskningsbiblioteken.

Man förordar i Stockholms lånecentrals och dess regions länsbiblioteks

remissvar till Nilssons utredning en försöksverksamhet med redan befintligt

regionalt bibliotekssamarbete mellan folk - och högskolebibliotek. Som exempel

ges Nätverk för kunskap i Västsverige, Kunskapsporten och Biblioteksnätet i

Sydsverige samt DUSTWEICA i mellersta Sverige. Man anser att den

samverkan mellan DUSTWEICA - länen som redan har påbörjats, kan utvecklas

och förfinas inom det samarbete som redan finns. ”Det är vår bestämda

uppfattning att länsbibliotek som behöver få sin funktion inom

medieområdet/fjärrlånearbetet förstärkt kan göra det med befintliga resurser och

med en regional plan som ledstjärna” skrivs det.52

49 Nilsson, Sven, 1999, s. 2.
50 Nilsson, Sven, 1999, s. 15—16.
51 Nilsson, Sven, 1999, s. 17.
52 Remiss: En ny ordning? Bibliotekens fjärrlån , 1999-06-11. Länsbibliotek Lånecentral. Dnr 107/430/99.
s. 1.
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I några artiklar kommenteras också Nilssons utredning. Angående närmandet

påpekas i ”Ny fjärrlåneutredning föreslår hög självförsörjningsgrad”att det i

diskussionerna verkar som utbytet mellan folk – och högskolebiblioteken skulle

vara mycket stort, men att så är inte fallet. Kurslitteraturen, som är efterfrågad, får

folkbiblioteken inte låna från högskolebiblioteken, menar artikelförfattaren Anna

- Lena Höglund. Annan litteratur av hög svårighetsgrad har däremot inte stor

efterfrågan på folkbiblioteken utom möjligen vid de största.

Höglund anser inte att Nilsson lyckas lösa problemen med de

högskolestuderandes kurslitteratur. ”Det är den som oftast åstadkommer små

konflikter mellan det inlånande kommunbiblioteket och länsbiblioteket” skriver

hon. Höglund frågar sig vilka folkbibliotekens uppgifter och målgrupper är.

Dessa är stora och svåra frågor som varje bibliotek ska ta ställning till, menar

hon och berättar att inom DUSTWEICA har man skapat regler som bidrar till att

öka kommunbibliotekens självförsörjningsgrad. Fjärrlån ska vara ett

komplement, ett undantag.53

Vad har man kommit fram till? Närmandet mellan folk – och

forskningsbibliotek har diskuterats länge. Man har gemensam målgrupp, dvs.

studerande, forskare (möjligen i mindre omfattning än de förra) och lärare.

Behov av samverkan verkar ha funnits, möjligen mer från folkbibliotekens sida.

Men jag har inte hittat några konkreta lösningar. Inom DUSTWEICA verkar man

ha funnit projekt som en bra grund för samarbete. Ett närmande till

forskningsbiblioteken borde vara intressant för lånecentralen som traditionellt är

den sista länken i lånekedjan före man vänder sig till forsknings – och

specialbibliotek.

 Diskussion kring den regionala strukturen, fjärrlåneorganisation och

samarbete

1991-1992 Lånecentraler och fjärrlånekedjan

I Fria fjärrlån eller fasta föreskrifter? (1991) finns två debattinlägg, som

kommenterar lånecentralernas roll, lånekedjan och fjärrlånearbetet. Dessa heter

”Fjärrlånekedjan: byråkratisk konstruktion eller effektivt hjälpmedel?” av Britt-

Marie Häggström och ”`Avskaffa lånecentralerna!´” av Anna Christina Rutqvist.

Båda författarna anser att lånekedjan är ett byråkratiskt hinder. Häggström

ifrågasätter att lånecentralen skulle ha en högre kompetens än länsbiblioteken.

53 Höglund, Anna-Lena, 1999:5, s. 12.
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Hon anser att de mest avancerade beställningarna går till andra länsbibliotek,

vetenskapliga bibliotek eller specialbibliotek, så att en omväg via lånecentraler

är tidskrävande och onödig. Däremot, menar hon, kunde man använda

lånecentralernas bokbestånd utan att gå via den traditionella lånekedjan. Rutqvist i

sin tur frågar sig ifall det överhuvudtaget är nödvändigt att behålla

lånecentralerna. Båda anser även att fjärrlånen kunde styras med hjälp av

medieförsörjningsplanen.

Häggström vill att länsbiblioteken skall ha ansvar för uppbyggnaden av

dessa. Dessutom skulle länsbiblioteken, enligt henne, kunna få ansvar för

ansvarsfördelningen och profilbyggnaden under uppbyggnadsskedet samt

fortbildningen kontinuerligt.

Rutqvist menar att det inte går att finna någon klar gräns mellan

länsbibliotekens och lånecentralernas ansvarsområden. Länsbibliotekens

kompetens hade också ökat vid tiden för artikeln, enligt henne, medan

lånecentralernas roll var mycket svår att definiera.

Rutqvist anser även att folkbiblioteken formellt borde få rätt att beställa

lokaliserade böcker direkt hos långivande bibliotek (m.a.o. ha möjlighet till s.k.

fria fjärrlån).

Häggström vill ha ett datasystem inom ett län, medan Rutqvist menar att även

lånecentralernas och depåbibliotekens bestånd borde finnas tillgängliga.54

Gemensamt för de båda är att de inte ansåg att lånecentralerna behövdes.

Diskussion om samarbete skilde sig genom att Häggström nämnde samarbete

inom länen medan Rutqvist tog upp större enheter.

Det finns också några representanter för universitetsbibliotek i Fria fjärrlån

eller fasta föreskrifter? och det lilla som man får reda på angående deras åsikter

kring folkbiblioteks fjärrlånearbete är att folkbiblioteken i första hand förväntas

vända sig till länsbibliotek eller lånecentral. Till forskningsbibliotek ska man

helst vända sig bara i sådant fall, då det beställande biblioteket har tagit reda på

att det beställda verkligen inte finns på respektive länsbibliotek.55 Av detta borde

man kunna dra slutsatsen, att åtminstone en del av universitetsbibliotekens

företrädare inte var positiv till avskaffandet av lånecentralen. Å andra sidan

kanske det viktigaste för dem var att åtminstone behålla länsbiblioteken.

54 Häggström, Britt-Marie, 1991, s. 9—12 samt Rutqvist, Anna Christina (bibliotekschef vid Örnsköldsviks
folkbibliotek), s. 13—17 i Fria fjärrlån eller fasta föreskrifter?
55 Norberg Halldin, Viveca (chef för låneavdelningen vid Uppsala universitet), 1991, ”Fritt fram för fria
fjärrlån?”, s. 30 i Fria fjärrlån eller fasta föreskrifter?
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I rapporten Från manuella till datoriserade fjärrlån hävdas (1992) att än så

länge anses beställningar vid sidan av fjärrlånekedjan bara som en marginell

företeelse bland kommunbiblioteken.56 Utredaren Dan Lundin skriver, att

länsbiblioteken inte är lika beroende av sin lånecentral, som kommunbiblioteken

är av sina länsbibliotek.57 Men han argumenterar ändå mot uppfattningen som

framfördes i Fria fjärrlån eller fasta föreskrifter? att lånecentraler inte skulle

behövas i framtiden. Som skäl till detta skriver Lundin

1. De kan komplettera de resurssvaga länsbibliotekens behov

2. Behovet av lånecentralernas insatser har ökat när det gäller att bistå biblioteken med
bibliografiska undersökningar och kvalificerat referensarbete

Dessutom tycker Lundin att lånecentralerna behöver förstärkta resurser för

följande uppgifter

1. Utvecklingen inom fjärrlåneverksamheten från manuella rutiner till databaserade kräver
en omfattande fortbildning som lånecentralerna skulle kunna bidra till /…/

2. Inköp av speciallitteratur, framför allt facklitteratur på engelska, tyska och franska.58

Visserligen är denna utredning gjord på uppdrag av Länsbiblioteket i Stockholm

samt Lånecentralen för mellersta Sverige, så det verkar naturligt att man är emot

avskaffandet av lånecentraler. Samtidigt bör de förstås själva poängtera vikten av

att ha en lånecentral och därmed påverka diskussionen.

Nya former av samarbete

Under senare delen av 1990 - talet uppstod det diskussion om den regionala

strukturen. Det hävdas i Bibliotekens fjärrlån. En kartläggning av

fjärrlåneförmedlingen vid folk - och forskningsbibliotek (1998) att omritade

länsgränser har inneburit nya förutsättningar genom att nya regionala

samarbetskonstellationer har uppstått. Som exempel på sådana projekt kan nämnas

de ovan nämnda Nätverk för kunskap i Västsverige samt Kunskapsporten och

Biblioteksnätet i Sydsverige. Sådana projekt kan komma att påverka

fjärrlåneströmmarna genom att alltmer aktivitet koncentreras inom regionen,

56 Lundin, Dan, 1992, Från manuella till datoriserade fjärrlån , s. 16—17.
57 Lundin, Dan, 1992, s. 39.
58 Lundin, Dan, 1992, s. 36—37.
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skrivs det.59 Nu hade det således uppstått även andra former av samarbete än den

traditionella inom lånekedjan. Samarbete inom regionen diskuterades mer och

mer.

Stockholms lånecentral och dess region enligt 1998 års utredning

Länsbiblioteken, som hör till Stockholms lånecentrals område, har kommit

överens om att inbördes ta ansvar för fjärrlåneansökningarna genom att låna ut till

varandra, innan en ansökan går till lånecentralen. Detta samarbete mellan

länsbiblioteken inom Stockholms lånecentrals region kallas DUSTWEICA, enligt

Grum.60 Syftet med fjärrlånesamarbetet är att avlasta lånecentralen från uppgifter,

som kan klaras inom DUSTWEICA skriver hon vidare. Lånecentralen ska kunna

ägna sig mer åt de avancerade uppgifterna och spetsfunktionerna, som

länsbiblioteken har svårt att klara själva.61

Grum kommer fram till att om man jämför länsbibliotekens och

lånecentralernas fjärrutlån, så skiljer sig uppdragen inte till arten utan skillnaden

föreligger i grad. Lånecentraler tar över beställningar som inte kunnat tas hand

om av länsbiblioteken p.g.a. att deras resurser har blivit uttömda. Grum menade

att detta riskerar att göra arbetsfördelning och ansvarsområden oklara, när

organisationen skall omsättas i praktisk verksamhet. Hon säger att det tycks

finnas en ”mycket bred zon där det båda bibliotekstyperna arbetar med

förmedling av samma typ av fjärrutlån”.62

Stockholms lånecentral och dess organisation kommer att behandlas mer i

samband med intervjuerna. Det förekommer nämligen ingen djupare diskussion

kring den i debatten.

Det regionala samarbetet och lånecentralernas roll i framtiden enligt 1998 års

utredning

Utredarna ställer sig tveksamma till sådana fria fjärrlån, där fjärrlånesystemet

väntas reglera sig självt. Med tanke på hur stor andel länsbiblioteken och

lånecentraler kan effektuera av beställningar, anser man att fjärrlånekedjan så

långt är oproblematisk.63

59 Bibliotekens fjärrlån. En kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbibliotek ,
s. 11—12 (1998)
60 Grum, Kerstin , 1998, s. 63.
61 Grum, Kerstin, 1998, s. 64.
62 Grum, Kerstin, 1998, s. 70, 72.
63 Länsbiblioteken som grupp kan effektuera mer än åtta av tio förfrågningar och lånecentraler expedierar
runt 75 procent av fjärrlåneansökningar.



31

Man föreslår en bred utbildning, som syftar till att ge kunskaper om hur

fjärrlånesamarbetet är uppbyggt och vilka mekanismer som styr det.

Projekt som Nätverk för kunskap anses vara ett annat sätt att organisera

fjärrlånearbetet. Den grundläggande drivkraften bakom sådana projekt sägs vara

förhoppningen om bättre utnyttjande av regionens biblioteksresurser.64 En region

definieras av utredarna på följande sätt:

”/…/området måste vara tillräckligt stort och innehålla tillräckligt mycket
biblioteksresurser för att det ska vara meningsfullt att samarbeta. Samlingarna bör
komplettera varandra för att ge positiva samverkanseffekter.”65

Utredarna tycker att faktum är att de regionala förhållandena är så pass olika att

det är svårt att finna en nationell lösning som ger utrymme för deras särart.

Därför, menar de, är regionalisering en god idé. Man förespråkar största möjliga

självförsörjning. Hur detta skall utformas får präglas av regionens egna

förutsättningar. Länsbiblioteken får då stå som initiativtagare och samordnare till

ett utökat fjärrlånesamarbete med andra bibliotekssektorer inom sina

verksamhetsområden. Länsbibliotekens bestånd ska göras tillgängligt i LIBRIS.66

Länsbibliotek och lånecentraler har en viktig uppgift i att samordna

fjärrlåneverksamheten inom sina verksamhetsområden. Det skrivs också att

mellan varje länk i fjärrlånekedjan finns en zon av oklarhet om vem som har

ansvar och ett utrymme för förhandlingar om vad som skall gälla. Därför föreslår

utredarna att lånecentralernas fjärrutlån av böcker förs över till länsbiblioteken.

Genom en avlastning av de allmänna lånecentralernas ansvar för fjärrutlån av

gängse material skapar man utrymme för uppgifter, som inte kan klaras av

länsbiblioteken. En sådan uppgift är fjärrinlånen från utländska bibliotek, som

kräver bibliografisk kompetens, kännedom om villkoren för olika länders

fjärrlånesamarbete, kontakter med bibliotek och i många fall också konton hos de

utlånande biblioteken. Dessutom har lånecentralen en viktig specialistfunktion

som rådgivare i bibliografiskt komplicerade ärenden; all litteratur är inte ny och

allt finns inte heller tillgängligt som databaser. Lånecentraler har tillgång och

förtrogenhet med traditionella tryckta bibliografier menas det. 67 Detta kommer

även att tas upp i samband med intervjuerna.

”Diskussion och förslag”, 1998,  Bibliotekens fjärrlån. En kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid
folk- och forskningsbibliotek , s. 84.
64 ”Diskussion och förslag”, 1998, s. 85—86.
65 ”Diskussion och förslag”, 1998, s. 98.
66 ”Diskussion och förslag”, 1998, s. 87.
67 ”Diskussion och förslag”, 1998, s. 96—97.
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En annan uppgift för lånecentraler anses i utredningen vara att förmedla

teknisk och upphovsrättslig kompetens till folkbiblioteken vad gäller elektroniskt

förmedlade fjärrlån. Utredarna menar att lånecentralens funktion som konsult för

övriga bibliotek förstärks och att det är stora fördelar att koncentrera en sådan

verksamhet till en lånecentral.68

Slutsatsen för utredarna blir att folkbibliotekens lånekedja är en god

grundstruktur för fjärrlånesamarbetet. Det är ändå positivt för fjärrlånet med

frivilliga mellankommunala samarbeten inom länen. Man tycker också att

lånecentralernas verksamhet bör koncentreras till ett bibliotek, som har olika

spetsfunktioner.69

Folkbibliotekssektorns kommentarer till 1998 års utredning

Inget bibliotek föreslår i Sammanställning av remissvar från

folkbibliotekssektorn på Bibliotekens fjärrlån  (1998) att lånekedjan bör frångås.

Några, däribland DUSTWEICA - biblioteken, tillägger dock att frihet måste

finnas att frångå lånekedjan när det är motiverat.70 Men man utvecklar inte några

exempel på situationer där man anser sådant vara motiverat.

Utbildning i fjärrlån ställer sig många positiva till. DUSTWEICA - biblioteken

skriver dessutom att utbildningen bör vidgas till att omfatta mediehanteringen i

stort. Många stöder också en förstärkning av den regionala nivån. Länsbiblioteket

Kristianstad anser att det frivilliga samarbetet mellan olika bibliotekssystem

inom en region bör kompletteras med det nationella samarbetet. Man befarar att

detta riskerar att försvagas i.o.m. betoning på det regionala.

Några tycker att eftersom regionerna är olika starka bör deras rätt att låna från

andra delar av Sverige garanteras. Länsbibliotek Sydost vill att graden av

självbestämmande och riktlinjer för fjärrlån inom och utom regionen måste

fastslås.71

Att koncentrera lånecentralernas verksamhet till ett bibliotek med

spetsfunktion och föra över fjärrlåneförmedling av böcker till länsbiblioteken var

flera i princip positiva till. Däremot är man inte enig om var en sådan lånecentral

skulle ligga. DUSTWEICA - biblioteken vill exempelvis ha den i Stockholm,

eftersom det skulle underlätta samarbetet med andra centrala biblioteksaktörer

68 ”Diskussion och förslag”, 1998, s. 98.
69 ”Diskussion och förslag”, 1998, s. 100.
70 Sammanställning av remissvar från folkbibliotekssektorn på ”Bibliotekens fjärrlån. En kartläggning
av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbiblioteken”, 1998, s. 6.
71Sammanställning av remissvar från folkbibliotekssektorn på ”Bibliotekens fjärrlån. En kartläggning
av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbiblioteken”, 1998, s. 6—8.
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som t.ex. BIBSAM och Statens kulturråd. Kultur Malmö72 vill i sin tur att

lånecentralen skulle placeras i Malmö och detta för att lånecentralen i Malmö i

dag har den mest omfattande verksamheten. Sedan finns förstås de, som vill ha

lånecentralen i Umeå, exempelvis bibliotek Gävleborg och Härjedalens

bibliotek. Dessa menar att kompetensen måste finnas i Norrland, som har mindre

tillgång till bibliotek i olika former än övriga landet. Det finns också de, som är

tveksamma eller negativa till en lånecentral i stället för flera. Man tycker att

kompetensen och kunnandet istället måste höjas på alla nivåer och i alla delar av

landet. Vissa varnar också för en snedbalans mellan länsbiblioteken om

fjärrlåneförmedlingen helt överförs till dem. Länsbibliotek Sydost skriver också

att det i praktiken kan bli så att större länsbibliotek fungerar som de lånecentraler

som inte längre finns, utan att kompenseras för det.73

En förstärkning av den regionala nivån verkade föredras av flera, medan

förslag om en lånecentral väckte oenighet. Detta kan förstås med tanke på de olika

aktörernas bakgrund. Det är inte så märkligt att man exempelvis inom

DUSTWEICA ville ha den enda lånecentralen i Stockholm. Men det fanns också

de, som var tveksamma till förslaget.

Forskningsbibliotekens kommentarer till 1998 års utredning

Göteborgs universitetsbibliotek anser att projekt är den bästa formen för

samarbete mellan folk - och forskningsbibliotek. Det skrivs att man inom den

egna regionen kan acceptera lån från folkbibliotek utan att låneansökningar ens

har passerat länsbiblioteket. Som exempel på ett samarbete nämns projektet

Nätverk för kunskap. För övrigt har man inga kommentarer om hur

folkbiblioteken bör organisera sina fjärrlån inom regionerna.74 Men att det kan

accepteras lån som inte följt lånekedjan, kan förstås med tanke på att bland

forskningsbiblioteken är det s.k. fria fjärrlån som gäller. Då kan man tycka att

detsamma bör vara tillåtet även för folkbiblioteken. Linköpings

universitetsbibliotek anser också att inofficiellt samarbete är viktigt.

Att lägga ansvaret för regionalt samarbete på länsbiblioteken förefaller

oklokt enligt remissvaret, eftersom man i utredningen också hade påpekat att

kvaliteten mellan länsbiblioteken är ojämn. "Det verkar omöjligt att uppifrån

72 Kultur Malmö är kulturnämnden i Malmö som ansvarar bl.a. för den regionala biblioteksverksamheten
där.
73Sammanställning av remissvar från folkbibliotekssektorn på ”Bibliotekens fjärrlån. En kartläggning
av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbiblioteken”, 1998, s. 10—13.
74 Fjärrlåneutredning– remissvar Göteborgs UB 1998-10-01,
http://www.kb.se/bibsam/utredn/fjarrlan/svargub.htm. 00-05-26, s. 2 .
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organisera samarbete inom en region med minst tre olika anslagsgivare,

kommun, landsting, stat” hävdas det.75

Angående utbildning i fjärrlånearbete för folkbiblioteken tycker man att

högskole - och universitetsbiblioteken naturligtvis ska delta i undervisningen.76

Karolinska institutets bibliotek skriver i sitt remissvar att även om resonemangen

och förslagen angående olika former av regionalt samarbete inte är fullt lika

aktuella för dem som för många andra bibliotek, vill man ändå i huvudsak

instämma i förslagen om att förstärka den regionala nivån. Man tycker att det

genom att man vänder sig till närliggande bibliotek bör vara möjligt att finna

transportvägar som möjliggör att kunden snabbare får den begärda boken i sin

hand. Ett sådant samarbete underlättas i hög grad av att fler folkbiblioteks

bestånd blir tillgängliga via LIBRIS, menar man. Vad gäller leverans av

artikelkopior känns behovet av regional samordning inte lika angeläget, enligt

KIB. Man vill också få fler fjärrlåneutbildningar såväl för forsknings – och

specialbibliotekens anställda, som för folkbibliotekens.77

Från Jönköpings högskolas bibliotek ställer man sig tveksam till att

organisera största möjliga självförsörjning inom varje region. Därmed inte sagt,

att regional samverkan annars inte skulle vara viktig, enligt dem. 78

Chalmers Tekniska Högskolas bibliotek tycker också att informell samverkan

mellan bibliotek är bäst. Vad gäller diskussionen om att fria fjärrlån eventuellt

skulle kunna orsaka ”snedbalans” så att biblioteken med bästa service och bästa

bokbestånd skulle belastas mest är det ett synsätt som man inte säger sig dela

alls. I stället verkar, menar man, tvångsvis styrande av låneströmmarna vara en

negativ åtgärd. Här anser man också att största möjliga självförsörjning synes

vara ett orealistiskt mål.

Chalmers Tekniska Högskolans bibliotek kommer också med åsikter om

fjärrlånens organisation. En tydligare uppdelning av ansvar och arbetsuppgifter

mellan länsbiblioteken och lånecentral ansågs värdefull. Dessutom tyckte man att

förslag om att lånecentralerna ska koncentrera sig på uppgifter inom mera

kvalificerade fjärrlån och på konsultverksamhet verkar intressant. 79

75 Fjärrlåneutredning– remissvar Linköpings UB 1998-09-25,
http://www.kb.se/bibsam/utredn/fjarrlan/svarlkp.htm.00-05-26, s. 2.
76 Fjärrlåneutredning – remissvar Linköpings UB 1998-09-25, s. 2—3.
77 Fjärrlåneutredning – remissvar KIB. 1998-09-25,
http://www.kb.se/bibsam/utredn/fjarrlan/svarkib.htm. 00-05-26, s. 3—4.
78 Fjärrlåneutredning– remissvar Högskolan i Jönköping biblioteket 1998-09-24,
http://www.kb.se/bibsam/utredn/fjarrlan/svarjkp.htm. 00-05-26, s. 1—2.
79 Fjärrlåneutredning– remissvar Chalmers 1998-09-23,
http://www.kb.se/bibsam/utredn/fjarrlan/svarchtb.htm. 00-05-26, s. 1—4.
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Umeå universitets bibliotek anser också att regionala samarbetsprojekt verkar

gynnsamma. Man föreslår att man bygger vidare på dessa erfarenheter och delar

in landet i regioner.

Angående fjärrlånens organisation finner man det bättre om folk – och

forskningsbibliotekens presentation i LIBRIS skulle visas var för sig. Man

motsätter sig bestämt förslaget att endast en lånecentral skulle finnas. I stället

anses det att man ska utveckla regionala resurscentra, vilka kan fylla en mycket

viktig roll i fjärrlåneverksamheten. Som exempel ges att ett sådant resurscentrum

skulle ha en samordningsuppgift för respektive region och inte vara

bokutlånande. 80

Lärarhögskolans i Stockholm bibliotek anser, att ett nationellt ansvar är

oerhört viktigt och att det är önskvärt att regionernas biblioteksresurser utnyttjas

bättre. Man ifrågasätter också att största möjliga självförsörjning skulle vara ett

mål i sig. Vidare vill man understryka vikten av att länsbibliotekens bestånd läggs

i LIBRIS. 81

Även Riksarkivets bibliotek har kommit med ett remissvar, som jag anser

vara av intresse i det här sammanhanget. Man skriver att ”våra erfarenheter från

folkbibliotekens ökade LIBRIS - användning visar att lånekedjan håller på att

glömmas bort. Därför är det angeläget att samtliga länsbiblioteks bestånd blir

synliga i LIBRIS.” Dessutom anser man att samarbetet mellan folk – och

högskolebibliotek på samma ort bör stimuleras och formaliseras, särskilt med

hänsyn till fjärrlåneverksamheten.

Man säger även att inom Stockholmsområdet är det angeläget att dra upp

tydligare riktlinjer för fjärrlåneverksamheten mellan biblioteken. I många fall kan

det vara enklare att låntagaren söker upp ett annat bibliotek, menar man.

Riksarkivets bibliotek var positivt till att folkbibliotekens lånekedja förstärks.

Samverkan mellan lokalt/regionalt bör stimuleras mellan folk – och

forskningsbibliotek, menar man. ”Sådan samverkan och därtill ökat behov av

kunskaper om befintliga bokbestånd på regional nivå, förutsätter en utveckling av

regionala medieförsörjningsplaner.”82

Samarbete inom regionen ställde de flesta positiva till, fast man från

forskningsbibliotekens sida var tveksam till största möjliga självförsörjning.

80Fjärrlåneutredning – remissvar Umeå UB 1998-09-23,
http://www.kb.se/bibsam/utredn/fjarrlan/svarumea.htm. 00-05-26, s. 2.
81Fjärrlåneutredning– remissvar lärarhögskolans i Stockholm bibliotek 1998-09-22,
http://www.kb.se/bibsam/utredn/fjarrlan/svarlaer.htm. 2000-05-26 , s. 1—2.
82 Fjärrlåneutredning– remissvar Riksarkivet 1998-09-29,
http://www.kb.se/bibsam/utredn/fjarrlan/svarriksa.htm. 00-05-26, s. 1—2.
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Detta kan möjligen bero på att det material som efterfrågas vid

forskningsbiblioteken i flera fall skiljer sig från det som efterfrågas vid

folkbiblioteken. Det kan vara en fråga om material av speciell art i

forskningssyfte, som inte finns inom regionen.

Att lånecentralen skulle få specialistfunktion var ingen negativ till, däremot

framkom att det inte borde finnas enbart en lånecentral.

Det regionala samarbetet och fjärrlåneorganisation enligt 1999 års utredning

Nilsson säger i sin utredning från 1999, att samarbetet i biblioteksvärlden i allt

väsentligt fungerar bra. Han frågar sig varför man behöver röra om i detta

system, men kommer ändå själv med förslag till en ny regionindelning, som jag

tar upp lite senare.83

Biblioteken har dock påtagliga ekonomiska begränsningar som inte medger

någon expansion, menar han. Bibliotekens samarbete påverkas av

omvärldsförändringar. 84

Den traditionella ordningen i fjärrlånesystemet, som är decentraliserat och

hierarkiskt utmanas från olika håll.85 Den hierarkiska strukturen bygger på

fastställda beställningsvägar, dvs. lånekedjan.86

Angående det regionala systemets förändringar skriver Nilsson, att balansen i

det traditionella regionala systemet uppbyggt kring länen har förlorats i och med

att betydligt mer än hälften av landets befolkning bor i de tre storstadslänen.

Dessa skulle kunna klara sig på egen hand men övriga län har behov av större

regioner. Men det finns ingen självklar regionindelning, menar Nilsson.87

Nilsson kommenterar rapporten Bibliotekens fjärrlån från 1998 och säger att

den är oklar och frågar sig om inte detta beror på oklarhet i hur man tolkar den

nuvarande ansvarsfördelningen mellan länsbibliotek och lånecentraler. I

utredningen ses lånecentraler som en hierarkisk överbyggnad ovanpå

länsbiblioteksorganisationen. Men i fjärrlåneriktlinjerna ses de närmast som en

länk i kedjan. Nilsson själv är inte för avskaffning av lånecentralerna. Han tror

inte att det skulle ändra låneströmmarna eller minska kostnaderna för fjärrlånen,

eftersom en ökning av fjärrlånen på de berörda biblioteken skulle kräva ökade

resurser.88 Uppfattningen om ifall lånecentraler ska ses som en hierarkisk

83 Nilsson, Sven, 1999, s. 2.
84 Nilsson, Sven, 1999, s. 2.
85 Nilsson, Sven, 1999, s. 6.
86 Riktlinjer för fjärrlån , 1979, s. 33.
87 Nilsson, Sven, 1999, s. 6.
88 Nilsson, Sven, 1999, s. 26.
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överbyggnad eller som en länk i kedjan, tror jag är mycket av en tolkningsfråga.

Detta visade sig vara fallet även då jag tog upp frågan vid intervjuerna.

Nilsson anger sedan tre olika modeller för organisation av den framtida

fjärrlåneverksamheten: regionalisering, fria lånevägar och specialisering.89

Själv förordar Nilsson en regional modell för det framtida

fjärrlånesamarbetet. Han menar att genom regionalisering blir det lättare att

uppfylla de krav som ställs på ett långsiktigt hållbart fjärrlånesystem.

Utvecklingen, framför allt den informationstekniska, kommer förmodligen att

innebära att biblioteken förlorar en rad arbetsuppgifter (exempelvis hantering av

artikelkopior). Vidare skriver Nilsson att en koncentration av det mer

rutinbetonade arbetet till några få bibliotek kräver regioner av rimlig storlek. På

samma sätt kräver fortbildning och kompetensutveckling samt utveckling av

bibliotekens egna informationstjänster att tillräckligt många bibliotek medverkar.

Den regionalisering som Nilsson föreslår omfattar i första hand folkbibliotek,

universitets- och högskolebibliotek samt vårdhögskole- och sjukhusbibliotek,

men han menar att övriga bibliotek ganska lätt torde finna sin roll i den

föreslagna strukturen. TPB, invandrarlånecentralen och depåbibliotek bör även i

fortsättningen ha nationella uppgifter, enligt Nilsson och berörs inte i detta

sammanhang.

Ytterligare ett skäl för en regional organisation är, att olika delar av landet

har så olikartade förhållanden att en central reglering inte skulle få något

genomslag.

Utvecklingen i regionen bör också ha stöd av en flexibel IT – och

logistikstruktur uppbyggd utifrån regionens egen struktur. Med dessa

utgångspunkter kommer Nilsson fram till att Sverige bör indelas i fyra

biblioteksregioner. Ingen regionindelning är dock självklar och ska diskuteras.90

Grum och Nilsson var m.a.o. överens om ökad regionalisering, men hur den

skulle utformas hade man olika idéer om.

Alla de bidrag som staten idag skjuter till för att bekosta eller kompensera

kostnader för fjärrlånearbete och kompletterande medieförsörjning bör

disponeras av den regionala organisationen, enligt Nilsson.91 Fjärrlånesystemet

bör bygga på samlingar, kompetens, IT och logistik. Men tydliga kriterier för

bibliotekens framtida utveckling saknas, menar han.92

89 Nilsson, Sven, 1999, s. 27.
90 Nilsson, Sven, 1999, s. 33—35.
91 Nilsson, Sven, 1999, s. 36—37.
92 Nilsson, Sven, 1999, s. 17—20.
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Nilsson finner det inte meningsfullt att göra någon uppdelning av

kompletterande medieförsörjning mellan länsbibliotek och lånecentraler. Detta är

en åsikt som skiljer sig från de tidigare utredningarnas. Han föreställer sig att ett

folkbibliotek i varje region får uppgifter som i princip motsvarar dagens

lånecentraler, fastän de skulle komma att kallas någonting annat. Men också andra

bibliotek kommer att få roller och därmed resurser för regionalt fjärrlånearbete.

Dessutom bör, enligt Nilssons mening, den regionala organisationen endast svara

för ledning och samordning av arbetet. Allt kan och ska inte regleras. Som grund

för det regionala samarbetet behövs en regional plan, menar han. Man kan tänka

sig en regional medieplan som anger de olika bibliotekens skiftande roller i

systemet. Biblioteken skulle samarbeta inom regionen som en så kallad frikrets

med överenskommen roll – och resursfördelning.93

Nilsson kommer också med ett förslag om att vissa arbetsuppgifter

koncentreras till bibliotek med traditioner samt tekniska, personella och

resursmässiga förutsättningar att klara dessa, exempelvis utlandslån, särskilt

krävande bibliografiska sökningar, vissa ämnessökningar, arbete med

webbaserade informationstjänster m.m. 94 Mycket av ett sådant arbete sköts idag

av lånecentralen. Men det framgår inte i detta sammanhang i Nilssons utredning

ifall han menar att det skulle vara just lånecentraler som skulle få de nämnda

uppgifterna.

Biblioteken ska tillvarata möjligheterna att öka den egna

självförsörjningsgraden genom förvärv snarare än fjärrlån.95

Det finns fem tänkbara associationsformer för den regionala organisationen,

enligt Nilsson. Dessa är myndighet, kommunal förvaltning, stiftelse, aktiebolag

och ideell förening. Av dessa, anser Nilsson, återstår egentligen bara den

sistnämnda.

Den ideella föreningen erbjuder en flexibel associationsform för regionalt

samarbete. Den är en självständig juridisk person genom sina stadgar och sin

styrelse. Nilsson föreslår fyra biblioteksförbund i form av ideella föreningar.

”Dessa förbund ansöker om och disponerar de statliga resurser som ställs till

förfogande för fjärrlån och kompletterande medieförsörjning” skriver Nilsson.96

Han föreslår ett samråd mellan de fyra förbunden för nationell samordning under

ledning av BIBSAM och Statens kulturråd. I ett inledningsskede kan det vara

93 Nilsson, Sven, 1999, s. 37—38.
94 Nilsson, Sven, 1999, s. 38.
95 Nilsson, Sven, 1999, s. 39.
96 Nilsson, Sven, 1999, s. 40.
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motiverat, enligt Nilsson, att ha personal på heltid för att göra grundläggande

planering, men därefter anser han, att man bör göra ett försök att bygga på

erfarenheter av arbete i professionella och personliga nätverk. Nilsson menar att

i de regionala utvecklingsprojekt som startat under 1990 - talet har det ofta

påpekats att själva obundenheten har skapat större marginaler för fria initiativ.

Nilsson anser att hans förslag i princip är förenligt med bibliotekslagen. Den

stadgar att det ska finnas en eller flera lånecentraler. Nilsson menar att det i

varje region behövs något bibliotek som har ställningen som lånecentral men dess

uppgifter skulle dock bli vidare än vad som idag gäller för lånecentralerna. I

Bibliotekens fjärrlån (1998) föreslår man att lånecentralernas fjärrlåneförmedling

skulle överföras till länsbibliotek, men Nilsson föreslår att antalet i stället ökas

till fyra och att lånecentralerna behåller en viktig roll i det framtida

fjärrlånearbetet.

Nilsson tycker i enlighet med Grum i Bibliotekens fjärrlån att det enskilda

länet inte längre ger en tillräcklig grund för fjärrlånesamarbetet. 97

Stockholm lånecentrals och DUSTWEICA länsbibliotekens kommentarer till

1999 års utredning

I Stockholms lånecentrals samt dess regions länsbiblioteks remissvar till

Nilssons utredning är man överens i beskrivningen av förändringarna i

bibliotekssamarbetets förutsättningar. Däremot anser man, att länsbibliotekens

utjämnande och utvecklande uppgifter inte betonats tillräckligt. Det förklaras att

många större och mindre framtidsprojekt, liksom många avgörande

utbildningsinsatser för de enskilda bibliotekens utveckling aldrig skulle

genomföras utan länsbibliotekens konsulentarbete. Konsulenterna ska inte hålla

enbart i IT - utvecklingen utan även stora läsfrämjandeprojekt, som är av stor

betydelse för folkbibliotekens bildande och demokratiska uppgifter.98

Även förslaget om fyra biblioteksförbund kommenteras i remissvaret. Man

finner en utvidgning av den storregionala organisationen onödig och kostsam.

Man tycker inte att det finns något behov av att bygga upp en ny hierarki.99

Om regionindelning och hållbar utveckling skriver man att Nilssons förslag på att

Sverige skulle indelas i fyra regioner är bra. Eftersom ingen vet hur Sverige

inom en snar framtid kommer att vara indelat, föreslår man från DUSTWEICA

97 Nilsson, Sven, 1999, s. 40—42.
98 Remiss: En ny ordning? Bibliotekens fjärrlån , 1999-06-11. Länsbibliotek Lånecentral. Dnr 107/430/99,
s. 1.
99 Remiss: En ny ordning? Bibliotekens fjärrlån , 1999-06-11, s. 1.
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hållet att det därför är bra att bygga på frivilliga överenskommelser mellan

länsbiblioteken.

Även bidragsgivning och statens inflytande som Nilsson tar upp,

kommenteras i remissvaret. DUSTWEICA - gruppen anser att det statliga

bidraget till biblioteksverksamhet inte ska specialdestineras till en regional

enhet utan lämnas över till det enskilda länsbiblioteket att självt fördela

tillsammans med landstingsanslaget till de verksamheter det finns behov för i

länet. Annars skulle statens möjligheter att påverka biblioteksutvecklingen i

landet minska.100

Till slut kommenterar man också lånecentralernas roll. Det skrivs att

lånecentraler ska spela en ledande roll i medieförsörjningen och ges vidgat

ansvar för utvecklings - och utbildningsbehoven inom regionen. Här instämmer

man alltså i Nilssons förslag. Däremot anses det att de ekonomiska resurser, som

staten nu ställer till lånecentralens förfogande, även fortsättningsvis måste

disponeras av regionen.101

De fyra pelare som fjärrlånesamarbetet enligt Nilsson bygger på, dvs.

samlingar, kompetens, IT och logistik, tas också upp.

Angående samlingar skriver man att genom en väl planerad och genomtänkt

mediaplan och med sådana regler som DUSTWEICA – gruppen beslutat om,

ökar förmågan att svara för fjärrlånen både för det enskilda länsbiblioteket samt

för den samlade länsbiblioteksgruppen inom en region. Samlingarna inom

regionen kommer efter hand, enligt DUSTWEICA, att bli allt bättre och alltmer

anpassade till efterfrågan.

Man instämmer i behovet av planering för att säkerställa och utveckla

bibliotekskompetensen. Man tror på utökad samverkan mellan befintliga

bibliotek. Den kompetens som idag finns vid länsbiblioteken är inte enbart stor i

fjärrlåneområdet, menar man. Det är också viktigt att den kontinuerligt byggs på.

All den kompetensen används till kommunbibliotekens bästa. Att glesa ut den

kompetensen till färre bibliotek kan innebära en fara för  folkbiblioteksväsendet,

enligt remissvaret.

Gällande IT - kompetens tror DUSTWEICA - gruppen också på ett

samarbete. Man instämmer med Nilsson att behov av samordning finns. Det

största behovet inom detta område gäller upphandlingen av licenser för olika

databaser, menar man. Liksom BIBSAM har förhandlat för forskningsbiblioteken

och lyckats skaffa licenser, bör Statens kulturråd ta initiativet till något liknande

100 Remiss: En ny ordning? Bibliotekens fjärrlån , 1999-06-11, s. 2.
101 Remiss: En ny ordning? Bibliotekens fjärrlån , 1999-06-11, s. 3.
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för folkbiblioteken, anser man. ”Vi menar också att centralt uppbyggda portaler

etc. kan vara till stor hjälp ute i länen”.

Om logistik skriver man att det är viktigt med snabb, säker och billig

leverans av fjärrlånen och att varje enskilt län kan skapa den logistik som krävs,

eftersom de allra flesta fjärrlånen sker inom länet.102

Några kommenterande artiklar till 1999 års utredning

Anna - Lena Höglund framför en åsikt i sin artikel ”Ny fjärrlåneutredning föreslår

hög självförsörjningsgrad”, i enlighet med Nilsson, att fjärrlånen inte bör vara

helt fria. Det måste finnas formellt tilldelade roller.103

Lånecentraler måste, anser Höglund, även fortsättningsvis utgöra en bärande

länk i fjärrlånesamarbetet. Hon påpekar att organisationsformen som Nilsson

föreslår inte är bra. Höglund tycker som andra inom DUSTWEICA, att bildandet

av en ny administrativ enhet förefaller onödigt. I stället för en fristående enhet

som får ta hand om pengarna bör staten ställa krav på alla länsbibliotek att skapa

en medieförsörjningsplan inom sitt eget län, anser Höglund. Dessutom ska varje

region upprätta en plan för samarbete i syfte att göra regionen självförsörjande. I

reglerna skall det, enligt Höglund, finnas skrivet att både länsbiblioteken och

högskolebibliotek har ett ansvar för att en samverkan byggs upp.104

I DIK Forum kommer Britt Marie Häggström med svar på Nilssons utredning

i sin artikel ”Fjärrlånen - en av bibliotekens utvecklingsparametrar”. Hon anser

att förslaget om regionindelning och hög självförsörjningsgrad är” sympatiskt”.

Däremot verkar det besynnerligt att tillskapa fyra biblioteksförbund som bygger

på frivillighet, men ändå utövar så mycket myndighetsutövning, enligt Häggström.

Hon skriver vidare, att

Den regionala biblioteksutvecklingen på detta område bör ligga på den myndighet som
ansvarar för den regionala utvecklingen. Fortfarande är det länsstyrelserna i de gamla
länen som har det ansvaret.

Häggström tycker att en ideell organisation byggd på frivillig medverkan kan

diskuteras. Tanken på regional samverkan är, enligt Häggström, tilltalande och

antagligen redan väl förankrad i biblioteksvärlden. ”Regionförbundet i denna

konstruktion verkar närmast som ett förslag till nödlösning” menar hon och

102 Remiss: En ny ordning? Bibliotekens fjärrlån , 1999-06-11, s. 2—3.
103 Höglund, Anna-Lena ”Ny fjärrlåneutredning föreslår hög självförsörjningsgrad”, Biblioteksbladet 1999:5,
s. 12.
104 Höglund, Anna-Lena, 1999:5, s. 13.
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avslutar: ”Det kommunala behovet av självbestämmande kommer omedelbart att

låta höra av sig.”105

 Riktlinjer

Vad gäller SAB: s riktlinjer från 1979 menar man i inledningen till Fria fjärrlån

eller fasta föreskrifter?(1991) att de flesta torde vara ense om att de är

föråldrade.106

Utredarna i Bibliotekens fjärrlån. En kartläggning av fjärrlåneförmedlingen

vid folk - och forskningsbibliotek (1998) anser att ett detaljstyrande regelverk

inte är meningsfullt eftersom det snabbt kan bli föråldrat i en så föränderlig

verksamhet. Däremot bör det finnas en ram med etiska normer, ett slags

konsensusdokument över grundläggande principer för fjärrlånet. För det gamla

regelverket var ett administrativt synsätt utmärkande medan ambitionen idag bör

vara att intaga ett låntagarperspektiv. Policy är en pågående process, ett

förhållningssätt som hela tiden måste anpassas till nya förhållanden, skrivs det.

Man anser att BIBSAM och Statens kulturråd bör få ansvaret att formulera en ny

fjärrlånepolicy samt att kontinuerligt bevaka utvecklingen i regionerna.107

Många i folkbibliotekssektorn vill ha en ny fjärrlånepolicy enligt förslaget.108

De flesta av forskningsbiblioteken som kommenterar 1998 års utredning, anser

att fjärrlånepolicy behövs. Lärarhögskolans i Stockholm bibliotek stöder

speciellt tanken att låntagarperspektiv ska genomsyra fjärrlånearbetet.109

Nilsson föreslår i sin tur (1999) att det överlämnas till de föreslagna fyra

biblioteksförbunden att själva utforma sin policy i stället för en centralt

framtagen policy. Nilsson avslutar med att säga

Däremot bör statsbidragen till de föreslagna fyra förbunden innehålla tydliga villkor och
förutsättningar för verksamheten samt för uppföljning med mera, och i det föreslagna
nationella samrådet bör bland annat dessa frågor bearbetas kontinuerligt under Bibsams
och statens kulturråds medverkan.110

105 Häggström, Britt Marie, ”Fjärrlånen – en av bibliotekens utvecklingsparametrar”, DIK Forum 12/99, s. 6.
106 Harnesk, Jakob (BIBSAM) och Thomas, Barbro (Kulturrådet), 1991, i ”Inledningen” till Fria fjärrlån
eller fasta föreskrifter?, s. 6—8.
107 ”Diskussion och förslag”, 1998, s. 101.
108 Sammanställning av remissvar från folkbibliotekssektorn på ”Bibliotekens fjärrlån. En
kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbiblioteken”, 1998, s. 10—13.
109Fjärrlåneutredning – remissvar Linköpings UB 1998-09-25, s. 2—3, remissvar KIB. 1998-09-25, s.
3—4, remissvar Högskolan i Jönköping biblioteket 1998-09-24, s. 1—2, remissvar Chalmers 1998-09-
23, s. 1—4, remissvar Umeå UB 1998-09-23, s.2, remissvar lärarhögskolans i Stockholm bibliotek
1998-09-22, s.1—2, remissvar Handelshögskolans bibliotek 1998-10-02, s. 2, remissvar
Högskolebiblioteket Kristianstad, s.2, remissvar Högskolan i Borås 1998-09-22, s. 1.
110 Nilsson, Sven, 1999, s. 43—44.
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Hans förslag om de fyra biblioteksförbunden verkar inte dock ha fått något större

stöd.

Riktlinjer för fjärrlåneverksamheten och deras betydelse har diskuterats ända

sedan 1980-talet. Redan då framfördes åsikter om att de behövs kompletteras.111

Under 1990-talet har man oftast ansett de gamla föråldrade. Det dröjde dock

fram till september 2000 innan folkbiblioteken fick nya riktlinjer. Dessa är

allmänt formulerade och påminner inte om den gamla handboken från 1979.

Sedan 1996 har ansvaret för fjärrlånesamarbetet sin grund även i

bibliotekslagen.112 Fast lagen är också ganska generell och på inget sätt detaljerad

angående hur fjärrlånesamarbetet bör gå till. Detta är å andra sidan inte möjligt att

göra eftersom det sker ändringar hela tiden. Dessutom har det, som framgått,

påpekats vid ett antal tillfällen att detaljerad styrning av fjärrlåneverksamhet är

inte möjligt.

 Slutsatser

IT - utvecklingen har gått snabbt framåt. LIBRIS och Internet har möjliggjort att

lokalisering av material har blivit lättare. Tillgången till fulltextdokument har

också medfört att frågor om exempelvis upphovsrätt som måste lösas. Så långt är

man överens. Men förbättrade lokaliseringsmöjligheter har också inneburit att det

är lättare att hoppa över lånekedjan och göra s.k. fria fjärrlån. Inom

folkbiblioteken råder det en viss oenighet ifall dessa är bra eller ej för

biblioteken.

Utbildningssamhället har utvecklats och expanderat. Detta har medfört att

studerande i större utsträckning vänder sig även till folkbiblioteken i sin

informationssökning. Detta ställer ökade krav även på fjärrlåneverksamheten.

Närmande mellan folk- och forskningsbiblioteken har diskuterats sedan

länge. Men numera har de studerande ökat i antal i.o.m. nya utbildningsformer,

vilket har gjort frågan viktig i diskussionen om den framtida

informationsförsörjningen. Det verkar finnas önskemål om ökat samarbete på

flera håll. Folk- och forskningsbiblioteken har ju en gemensam målgrupp i de

studerande. Samarbetet hade dock inte riktigt kommit igång åtminstone i slutet av

1990-talet.

Ökad regionalisering verkar ha blivit ett populärt begrepp mot slutet av

1990-talet, när man diskuterar fjärrlånesamarbetet. Hög självförsörjningsgrad

inom regionen har enligt flera varit önskvärt, även om forskningsbibliotek har

111 Mattsson, Inger, 1984, s. 85 och Lånecentraler och depåbibliotek, 1989, s. 13—14.
112 Nilsson, Sven, 1999, s. 17.
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ansett att det inte borde vara mål i sig. Men detta kanske kan förklaras med att

deras låntagare kan har mer specialiserade krav på information än

folkbibliotekens. De kan efterfråga exempelvis litteratur som inte finns inom

regionen och inte heller är möjlig att köpa in bland annat p.g.a. av kostnader.

Flera har också velat ha riktlinjer, både nationellt och inom regioner.

Projekt som en samarbetsform verkar föredras av flera, när man kommer mot

slutet av 1990-talet. Detta kanske kan härledas till att regionernas förhållanden

verkar skilja sig från varandras och då kan det vara lättare att ordna samarbete

inom regionerna utifrån deras egna förutsättningar.

Lånecentralernas roll har också diskuterats samt hur de skiljer sig från

länsbiblioteken. Det har t.o.m. kommit fram åsikten att de bör avskaffas, men så

långt har det inte gått. De flesta verkar ändå ha velat behålla dem. Förslag om

specialistfunktioner för lånecentraler har också dykt upp.

För Stockholms lånecentrals del gäller samarbetet inom DUSTWEICA, där

länsbiblioteken i första hand skickar fjärrlåneansökningar till varandra och sedan

till lånecentralen i syfte att avlasta denna från onödiga uppgifter. På det sättet är

det meningen att lånecentralen ska kunna ägna sig åt mer avancerade uppgifter.

Det har dock påpekats att ansvarsområden riskerar bli oklara, medan det har även

på annat håll även har sagts att man inte behöver göra något större skillnad mellan

lånecentralens och länsbibliotekens uppgifter.
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UNDERSÖKNING DEL 2: INTERVJUER

Inledning
För att komplettera debattanalysen gjordes tre kvalitativa intervjuer angående

fjärrlån och Stockholms lånecentrals roll.

Två av dessa intervjuer -  den första och den tredje - var mer som ett samtal,

där ett antal frågeställningar gjorda i förväg fungerade som ett stöd, men frågorna

ställdes inte systematiskt. Dessa intervjuer spelades också in på ett band.

I den andra intervjun förde jag däremot anteckningar i enlighet med den

intervjuades önskemål. I det fallet ställde jag mina frågor som jag hade skrivit ner

dem, fast inte exakt i den ordningen som de står i bilaga 2 ”Intervjufrågor och

samtalsämnen”.

De ämnen som diskuterades eller frågades om var i stort sett samma för alla

intervjuade, men meningen var att det skulle finnas möjlighet för att olika åsikter

och flera saker skulle kunna att dyka upp under intervjuerna.

Efter presentationen av de intervjuade personerna, görs i det följande en

sammanställning av intervjuerna och uppdelning av dem i olika teman.

De intervjuade personerna

Den första intervjun gjordes med Kjerstin Thulin den 26 januari 2001. Thulin

arbetar inte själv med fjärrlån, men var för tidpunkten chef för Lands – och

länsregionala enheten vid Stockholms stadsbibliotek. I egenskap av enhetschef

hade hon själv deltagit i debatten genom att diskutera och skriva remissvar till

olika utredningar kring fjärrlån. Thulin berättade, att hon hade varit involverad i

debatten sedan 1990.

Den andra intervjun genomfördes den 29 januari 2001. Den här gången

intervjuade jag Britt Löfdahl, som har arbetat på fjärrlåneavdelningen vid

Stockholms lånecentral sedan 1993 och varit avdelningschef sedan 2000. Hon

har också följt med i diskussionerna kring fjärrlån och påpekade att remissvar

alltid måste göras. Det hade man gjort vid fjärrlåneavdelningen exempelvis till

Kerstin Grums och Sven Nilssons utredningar.
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Den tredje och sista intervjun gjordes den 2 februari 2001 med Bruno

Svensson. Han är bibliotekarie vid fjärrlåneavdelningen i Stockholms lånecentral

och har arbetat först från och med 1980 vid länsavdelningen på Lidingö och

sedan i Stockholm från och med 1982. Länsavdelningen slogs ihop med

lånecentralen 1992 och han har arbetat där sedan dess. Svensson har inte direkt

deltagit i diskussionerna kring fjärrlån. Han säger sig ha följt med mer i början,

fast intresset har sedan avtagit och numera ”skummar” han utredningar. Däremot

arbetar han med fjärrlån dagligen.

De intervjuade personerna har lite olika bakgrund och därför var tanken att

intervjuerna skulle kunna ge varierande information. Thulin har alltså deltagit

aktivt i diskussionen, Löfdahl har både deltagit i diskussionen samt arbetar

dagligen med fjärrlån och Svensson har arbetat med fjärrlån sedan flera år

tillbaka.

Intervjuer

 Fjärrlåneorganisation

En anledning till att den gamla fjärrlåneorganisationen inte har fungerat riktigt

som det bör göra, har enligt Kjerstin Thulin varit utbildningssamhällets nya

utbyggnad som har ställt krav på även de små biblioteken. Numera sker de flesta

fjärrlån i studiesyfte.

Man har inte heller varit enig om vilket uppgift lånecentraler har.

Beställningarna ska ha sjunkit genom de nya lokaliseringsmöjligheterna som

uppstått p.g.a. Internet. I sådant fall är det lätt för de sökande biblioteken att gå

direkt till källan, där boken finns i stället för att följa lånekedjan, ”som man höll

väldig koll på förr…”. Fast från lånecentralens och länsbibliotekens sida har man

ändå poängterat att man ska ta den vägen. Om man ändå inte följer lånekedjan är

det upp till det utlånande biblioteket att bedöma om man vill skicka iväg sin

bok.113 Man verkar således föredra från Stockholms lånecentrals sida att man går

via den traditionella lånekedjan.

Enligt Britt Löfdahl hoppar man ofta över fjärrlånekedjan, trots att den

fortfarande gäller. Jag frågade Löfdahl om vad hon anser lånecentralen vara; en

hierarkisk överbyggnad ovanpå länsbiblioteksorganisationen eller en länk i

kedjan. Hon svarade att egentligen är det båda, för hierarkin finns fortfarande.

Problemet är att en del vänder sig till forskningsbibliotek direkt med en allmän

113 Intervju med Kjerstin Thulin 010126 kl. 9 vid Stockholms länsbibliotek.
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fråga och dessa har inte tid att ta hand om den, medan lånecentralen skulle ha tid

med sådant. Inom DUSTWEICA har man kommit överens att man i första hand

ska kolla mellan länsbiblioteken innan man vänder sig till lånecentralen.114 På

samma fråga svarade Thulin i sin tur, att lånecentralen är en länk i kedjan.115

Jämför med avsnittet ”Det regionala samarbetet och fjärrlåneorganisation enligt

1999 års utredning”, där diskussion kring frågan tas upp. I debatten har det

framkommit att lånecentraler skulle ses som en hierarkisk överbyggnad ovanpå

länsbiblioteksorganisationen, medan i riktlinjerna sågs de som en länk i kedjan.

Hur man uppfattar saken tror jag, som sagt, beror på hur man tolkar

lånecentralernas roll.

 Stockholms lånecentral och länsbibliotek

På länsbiblioteken köper man in sådan litteratur som man inte anser hör hemma på

kommunbiblioteken. Samma gäller för lånecentralen. Fastän det inte verkar

finnas klara gränser mellan länsbibliotekens och lånecentralens uppgifter och

ansvar, anser Thulin att lånecentralen behövs tack vare sitt bestånd av äldre

litteratur som inte finns någon annanstans. Hon frågar vem som skulle ha ansvar

för det om inte lånecentralen fanns. Denna äldre litteratur för fjärrlån gäller inte

romaner.116

Enligt Bruno Svensson, var länsbiblioteket och lånecentralen förr skilda från

varandra. Men nu finns det inga skillnader, eftersom man är en gemensam

avdelning och arbetar på båda sidorna allihop. ”Vi tar alla beställningar rakt av

och behandlar dom lika vare sig det gäller länsbibliotek /…/ eller lånecentral”

säger han. Remissförfarandet kan vara lite olika.

Om det är ett bibliotek inom länet som beställer en bok, då kan vi skicka runt den till
länets bibliotek på remiss, men kommer det utifrån landet då skickar vi bara till andra
lånecentraler eller länsbibliotek.117

Till frågan ifall det borde finnas tydligare ansvarsfördelning mellan lånecentralen

och länsbiblioteket, svarar Bruno Svensson att det inte behövs eftersom man är

hopslagna. I så fall skulle det gälla övriga länsbibliotek inom DUSTWEICA.

Fast han tillägger: ”jag är egentligen emot regler av alla slag.”118

114 Intervju med Britt Löfdahl 010129 kl. 14 vid Stockholms lånecentral.
115 Intervju med Kjerstin Thulin
116 Intervju med Kjerstin Thulin
117 Intervju med Bruno Svensson 010202 kl. 9 vid Stockholms lånecentral.
118 Intervju med Bruno Svensson



48

Enligt Thulin har man vunnit mycket ekonomiskt i att slå samman

länsbiblioteket i Stockholm och lånecentralen med tanke på kostnader för IT,

lokaler och personal. Man kan arbeta ihop och följa frågor som kommer in. Det

känns också, tycker Thulin, rationellt. Ändå ska det finnas lite skillnad mellan de

bägge. De frågorna exempelvis, som lånecentralen tar hand om, är lite svårare

och tar längre tid.119

Den skillnad som finns mellan lånecentralen och länsbiblioteket, är enligt

Britt Löfdahl ”en nivåskillnad”. Klarar inte länsbiblioteket av någonting, vänder

man sig till lånecentralen, som i sin tur om inte annat, hänvisar vidare till annat

håll.

Lånecentralen köper mycket ”smal litteratur” som länsbiblioteket inte anser

sig behöva. Man har också en annan inköpspolicy; man gallrar inte lika mycket

utan sparar mer litteratur.120

Man har således slagit ihop länsbiblioteket och lånecentralen i Stockholm,

vilket gör att de skiljer sig lite från de i Malmö och Umeå. Mer om detta nedan.

Ändå finns det vissa skillnader mellan länsbiblioteket och lånecentralen i

Stockholm, vad gäller exempelvis den litteratur man skaffar in. Meningen har

varit att göra en fördjupning på Stockholms lånecentral, men eftersom den numera

är sammanslagen med länsbiblioteket verkar det således som om man inte bör

skilja dem åt alltför mycket. Därför ansåg jag att även länsbiblioteket bör beröras

i detta sammanhang.

 Stockholms lånecentralens ansvar och uppgifter

Den primära uppgiften för Stockholms lånecentral är den kompletterande

medieförsörjningen och kvalificerat referensarbete samt bibliografiskt arbete,

enligt Svensson.121 Ytterligare ett uppgift är att förmedla det material som finns i

huset, men även att hjälpa skaffa/lokalisera material. Dessutom ska man vid

lånecentralen kunna svara på frågor som inte kan besvaras ute på folkbiblioteken.

Dessa kan vara rena referensfrågor. Numera finns det även mer och mer

utbildning, som man ansvarar för. Det är lite kopplat till DUSTWEICA, enligt

Löfdahl, att förmedla vilken policy som gäller. Man har också hand om en del

Internetutbildning.122 Man har haft kursdagar för länet och lånecentralsområdet.123

119 Intervju med Kjerstin Thulin
120 Intervju med Britt Löfdahl
121 Intervju med Bruno Svensson
122 Intervju med Britt Löfdahl
123 Intervju med Bruno Svensson
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Frågan om hur lånecentralens ansvar och uppgifter har ändrats på senare år

ställdes till Löfdahl. Hon säger att uppdraget inte har ändrats. Det stora är att

tekniken har kommit. 1993 exempelvis, då Löfdahl själv började arbeta vid

fjärrlåneavdelningen, fanns inte Internet och inte många databaser. Sedan 1995

har det exploderat. Nu har man således ett helt annat arbetssätt, annat innehåll.

Biblioteken ute i landet kan mycket lättare se var materialet finns. Tidigare

kunde man använda erfarenhet, dvs. skicka beställningen dit man trodde

materialet skulle finnas.124

Lånecentralen lånar böcker till hela landet, fast ansvarsområdet är mellersta

Sverige. Löfdahl tycker dock att dess uppgift är större i verkligheten än vad som

framgår i riktlinjerna. En del forskare vänder sig direkt till lånecentralen för att få

utlandslån, enligt Löfdahl, exempelvis om man vill få en bok från USA.125

Sedan har man alltid fungerat som något slags rådgivningscentral, enligt

Svensson, när det gäller att vägleda i bibliografiskt arbete och han hoppas man

kommer att göra det även i fortsättningen, både för länet och Mellansverige.126

Stockholms lånecentral tar alltså hand om utbildning i mediahantering för

biblioteksanställda. Det står inte i riktlinjerna från 1979 och från 2000 att

lånecentralen ska ta hand om sådant. M.a.o. är lånecentralens uppgift större i

verkligheten, precis som Löfdahl påpekade.

 Utbildning i mediehantering; kompetens

Det är viktigt med fjärrlåneutbildning, anser Kjerstin Thulin och berättar att

under år 2000 hade man nitton olika utbildningstillfällen för DUSTWEICA-

området vid fjärrlåneavdelningen på lånecentralen. Då hade man dock inte hunnit

med alla. Det gällde inte enbart fjärrlån, utan mediehanteringen i stort. Fjärrlånen

ska ju inte betraktas enbart för sig själva.

Thulin tycker att viktiga uppgifter för länsbiblioteken är utbildning i

mediehantering.127

 Lånecentraler i Sverige

Jag frågade Kjerstin Thulin om skillnader mellan de tre olika lånecentralerna i

Sverige. Thulin säger att så som hon uppfattar det, så har dessa ungefär samma

ansvar och uppgifter, men de är lite olika organiserade. I Umeå och Malmö är

124 Intervju med Britt Löfdahl
125 Intervju med Britt Löfdahl
126 Intervju med Bruno Svensson
127 Intervju med Kjerstin Thulin



50

länsbibliotekens fjärrlåneverksamhet helt skild från lånecentralens. De är helt

olika avdelningar. I Stockholm har länsbiblioteket och lånecentralen sin

verksamhet i gemensamma lokaler. De arbetar väldigt nära varandra

Det som man måste göra är ju att skilja åt då, är resurser och bidragen för att lånecentralen
är helt statlig /…/ medan länsbiblioteket har både från landstinget och från staten…128

Det finns inte rent formellt några skillnader i ansvar och uppgifter när det gäller

de tre olika lånecentralerna, enligt Britt Löfdahl. Men det dagliga arbetet ska de

ha utvecklat olika. I Malmö exempelvis håller man på med Internet-länkar inom

olika ämnesområden. Man åker också ut och undervisar om var man kan hitta

olika saker. Umeå har kontakt med depåbiblioteket. Löfdahl menar att de har lite

olika profiler.129

Svensson anser också, att man i princip har samma uppgifter i de tre

lånecentralerna. Men alla har de ett speciellt ansvar; Umeå har ansvar för samisk

litteratur och Malmö har länge varit ledande när det gäller tidskrifter.130

Alla de tre lånecentralerna skiljer sig således till en del från varandra. De har

olika ansvar, profiler och organisationssätt. Ansvaret har skilt sig sedan tidigare,

om man tittar på riktlinjerna från 1979 exempelvis, medan den ändrade

organisationsformen i Stockholm är relativt ny.

 Den regionala strukturen och ökad regionalisering

Den regionala strukturen har ändrats på det sättet att man har gått från väldigt små

till större enheter.131 Tidigare har det funnits ett länsbibliotek i varje län berättar

Thulin. Men sedan har län slagits samman till regioner. Exempelvis i region

Skåne har man slagit ihop två län132, i region Sydost två och i region Västra

Götaland tre. Thulin säger att det har utretts hur Sverige ska delas in, men att det

inte har blivit ytterligare direkta förslag utan man fortsätter med någon form av

försöksverksamhet i de områdena som redan startat vad gäller bidrag m.m. Med

andra ord finns det olika bidragssystem i olika regioner. Enligt Thulin vill man

exempelvis i Västra Götalands region vara självförsörjande precis som inom

DUSTWEICA. Men man lånar också ut till övriga delar av landet från

Stockholm.133

128 Intervju med Kjerstin Thulin
129 Intervju med Britt Löfdahl
130 Intervju med Bruno Svensson
131 Intervju med Bruno Svensson
132 Se vidare www.politik.skane.se.
133 Intervju med Kjerstin Thulin
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På frågan hur Löfdahl anser att den regionala strukturen fungerar, svarade hon

att den fungerar bra. Samarbetet fungerar bra och man har kopplat samman det

med den totala mediehanteringen.134 Detta gällde även för utbildningen av

fjärrlånepersonal, att fjärrlån kopplats samman med mediehanteringen i stort.135

 Samarbetet i Stockholm lånecentrals region

Det har pratats om olika regionala samarbetsformer i debatten (se ovan). I

Stockholms lånecentrals region har länsbiblioteken börjat det samarbete, som

kallas DUSTWEICA.

Det som man anser vara det viktigaste när man diskuterar fjärrlånen är att på

bästa möjliga sätt ge bra service till låntagaren.136 Således är det ur

låntagarperspektiv man arbetar.

Det är meningen att låntagarna ska intervjuas ordentligt för att kunna uttömma

alla möjligheter innan man gör en fjärrlånebeställning. 137

Inom DUSTWEICA har man också kommit överens om att man köper så

mycket man kan på den nivå man är ansvarig för. Det har upprättats en

medieförsörjningsplan med ändamålet att vara självförsörjande.

Medieförsörjningsplanen måste, enligt Thulin, kontinuerligt ses över.

Man har fört fram förslaget att varje beställning betraktas som ett

inköpsförslag. Går boken att köpa in istället för att fjärrlåna, ska man göra det.

Thulin är dock osäker hur mycket man följer detta.138 Löfdahl tycker att man

köper mer nuförtiden.139

Man behöver det nätverket som DUSTWEICA ger, för att vara

självförsörjande. Dock behövs det resurser för inköp av media, men också för

utbildningen och kompetensutvecklingen inom hela området.140

Löfdahl berättar att det regionala samarbetet har ökat. Som ett exempel

nämner Löfdahl också DUSTWEICA - samarbete. Man har gemensamma

riktlinjer och utbildning till alla. Fast man har inte kommit så långt att det skulle

finnas samarbete med universitetsbiblioteken också här i Sverige. Man har

skickat människor till varandra inom Stockholms lånecentralens region på

studiebesök, men dessa har inte varit formaliserade.

134 Intervju med Britt Löfdahl
135 Intervju med Kjerstin Thulin
136 Intervju med Kjerstin Thulin
137 Intervju med Kjerstin Thulin
138 Intervju med Kjerstin Thulin
139 Intervju med Britt Löfdahl
140 Intervju med Kjerstin Thulin
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Stockholms lånecentral har inte något projekt motsvarande Nätverk för

kunskap på gång just nu.141 Men DUSTWEICA - samarbetet är också en

samarbetsform inom region.

Det som framkommer i intervjuerna visar att regionaliseringen har ökat,

precis som det påpekades i debatten.

 IT och de tryckta bibliografierna

Under de senaste tio åren har det skett stora förändringar i fjärrlånearbetet i.o.m.

att IT slog igenom så snabbt. Möjligheterna att söka har blivit helt annorlunda

genom Internet. LIBRIS har också haft stor betydelse för fjärrlån, fast Stockholms

länsbibliotek och lånecentral har ännu inte lagt in sitt bestånd. Ändå ska de flesta

fjärlånebeställningar komma in via LIBRIS. Tekniken behövs för att söka och

länka och samla in information. Inom DUSTWEICA försöker man få igång så

kallade portaler som har intressanta länkar för folkbibliotekarier och

folkbiblioteksanställda. Meningen är att starta ett projekt med detta, fastän man

inte har fått bidrag från Kulturrådet även om man har sökt flera gånger.142

Enligt Löfdahl har tekniken påverkat fjärrlåneströmmarna. Lokalisering har

blivit bättre. Hon berättar att man använder mycket IT i det dagliga arbetet

nuförtiden.143 Enligt Svensson får man numera bättre beställningar till

lånecentralen än förr eftersom det är lättare att lokalisera material. Förr kunde

man få mycket obelagda saker, men nuförtiden har man ofta kollat i LIBRIS eller

någon annan källa och därmed fått korrekta uppgifter.144 Man kan alltså dra den

slutsatsen, att förbättrade lokaliseringsmöjligheter även kan leda till effektivare

användning av lånekedjan och inte behöver locka till att man hoppar över den.

En annan sak som har påverkat lånecentralens verksamhet, är att man numera

kan få artiklar direkt i fulltext online. Det har minskat trycket på post när det

gäller kopiebeställningar och det är man glad för vid lånecentralen, enligt

Svensson.145 I debatten framgick att i framtiden kan det bli så, att fjärrlånekopior

inte längre förmedlas via bibliotek.

Samtidigt har trycket ökat när det gäller utlandslån, för nu kan människor se

att en bok finns exempelvis på ett bibliotek i Tyskland och det är ju lånecentralen

141 Intervju med Britt Löfdahl
142 Intervju med Kjerstin Thulin
143 Intervju med Britt Löfdahl
144 Intervju med Bruno Svensson
145 Intervju med Bruno Svensson
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som ska förmedla den. Det har inte skett någon drastisk ökning, men det finns en

klar skillnad mot för tio år sedan.146

Även om utvecklingen inom informationstekniken har gått framåt så snabbt och

har påverkat fjärrlånearbetet, så använder man ändå även de tryckta

bibliografierna.

Det kommer man, tror Löfdahl, att göra ett bra tag framöver. Allt kommer

nog aldrig att finnas med i databaser, säger hon ”det finns ingen möjlighet”.

Exempelvis kan en viss bok enligt LIBRIS bara finnas i Lund, men sedan kan

man upptäcka i AK att den finns även på flera andra ställen. ”Databaser har sina

luckor” säger Löfdahl. Däremot finns det också material som bara finns i

databaser. Men materialet behöver inte ens vara gammalt för att inte finnas med i

databaser. Därför används ämnesbibliografier mycket. Man litar inte enbart på

ett av alternativen, utan de kompletterar varandra när man söker efter

litteratur.147

Vad gäller de tryckta bibliografiernas betydelse, så säger Svensson att han

bestämt hävdar att de inom överskådlig framtid kommer att behövas. För att

lokalisera äldre material och även mycket artikelmaterial som inte behöver vara

så gammalt, behövs de tryckta bibliografierna. Tar man också den topografiska

litteraturen, så finns det mycket med artiklar, hembygdsböcker m.m., som inte går

att finna i LIBRIS, Boksök eller Artikelsök. Däremot kan de finnas med i

exempelvis lokala tryckta bibliografier. Man använder också nationella

bibliografier för att få fram korrekta uppgifter på utländsk litteratur. Det finns

väldigt mycket äldre material, som inte har lagts in i databaser och ibland om

man finner en post i LIBRIS, så betyder det inte att man får fram samtliga

bibliotek som har boken.148

IT har, som också tidigare framgått, förbättrat lokaliseringsmöjligheterna.

Detta har lett till att man får färre obelagda beställningar till Stockholms

lånecentral. IT används mycket i det dagliga arbetet, men man poängterar ändå

vikten av de tryckta bibliografierna. Dessa två ska komplettera varandra; ingen

av dem är heltäckande. Man var faktiskt redan under 1980 - talet orolig för att

kunskaper om tryckta bibliografier minskar,149 och ändå är de fortfarande viktiga

hjälpmedel i att söka efter litteratur.

146 Intervju med Bruno Svensson
147 Intervju med Britt Löfdahl
148 Intervju med Bruno Svensson
149 Widgren Matlack, Lillemor Lånecentraler och depåbibliotek i Sverige, 1986, s. 31.
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 Närmande mellan folk- och forskningsbibliotek

Närmandet mellan folk - och forskningsbibliotek har diskuterats väldigt länge.

Enligt Bruno Svensson faktiskt trettiofem år, alltså så länge han har arbetat. Han

menar att det har gått framåt, men att detta sker väldigt långsamt. Det ska dock

finnas betydligt öppnare ställning mellan folk - och forskningsbibliotek idag än

det var för tjugo trettio år sedan, för då var det ”totalt stängda dörrar”.150 Britt

Löfdahl nämnde också ovan, att universitetsbiblioteken ännu inte är med på

samarbetet.

 Riktlinjer

BIBSAM och Statens kulturråd har gjort nyligen nya riktlinjer för

fjärrlåneverksamheten, eftersom det har funnits ett behov av sådana, berättar

Thulin. Hon anser att fjärrlånehandboken från 1979 är gammal. Det har också

gjorts egna riktlinjer inom DUSTWEICA. (Se bilaga 3.) Lånecentralen är också

med på dessa, som i övrigt samarbete.151

Även Löfdahl berättar, att det har kommit nya nationella riktlinjer för

fjärrlån. De ersätter dock inte direkt de gamla, enligt henne. De nya är mer

allmänt hållna. De gamla fungerar fortfarande lite som en handbok. Löfdahl

säger, att egentligen har Stockholms lånecentral tre olika riktlinjer. De nyaste

fick man i september 2000 och de är någonting konkret som kommit ur debatten.

Det sades också att det skulle göras en liten folder angående fjärrlån som man

kunde ge låntagaren, men den har inte kommit än.152

Jag frågade vad Svensson anser om de befintliga riktlinjerna. Han säger att

det har kommit riktlinjer gång på gång, men att ingen följer dem. Han menar, att

det kan vara bra att ha dem, för att kunna peka på dem, om det finns någonting

man inte vill effektuera. Normalt bryr sig dock ingen, enligt Svensson, om

dem.153 De intervjuade personernas åsikter skiljer sig delvis m.a.o. vad gäller

riktlinjer. Om man tänker på handboken från 1979, menade Thulin att den var

föråldrad, medan Löfdahl tyckte att den fortfarande fungerar lite som en handbok

och Svensson menade, att de är bra att ha för att kunna peka på någonting, m.a.o.

hänvisa till regler när det behövs, men att annars används de inte.

Med tanke på hur lång tid det tog innan nya riktlinjer upprättades efter

handboken från 1979, måste det vara svårt att försöka reglera hela landets

150 Intervju med Bruno Svensson
151 Intervju med Kjerstin Thulin
152 Intervju med Britt Löfdahl
153 Intervju med Bruno Svensson
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fjärrlånearbete med hjälp av samma riktlinjer. Tidigare har det också framgått i

samband med debattanalysen, att det finns regionala skillnader. Då kanske det

bästa sättet är, att göra medieförsörjningsplaner för egna regioner och nationellt

bara ha allmänt formulerade riktlinjer.

 Verksamhetsplan

Till frågan ifall man i lånecentralen har egna direkt uttalade målsättningar svarar

Bruno Svensson, att länsavdelningen gör varje år en verksamhetsplan och där

finns det någon form av målsättning. Hurdan målsättningen är enligt den nyaste

verksamhetsplanen vet han dock inte.154

 Bibliotekslagen

Thulin anser att det som står i lagen är ganska svävande uttryckt, vad gäller

lånecentraler och länsbibliotek. Det är ingenting som lagtexten går in i detalj

på.155 Jag frågade även hur Löfdahl förhåller sig till bibliotekslagen. Hon säger,

att man inte strider mot den i alla fall vid Stockholms lånecentral. Man följer det

och har, enligt Löfdahl ett gott förhållande till den.156

Svensson tycker, att det är bra att lagen finns. Fast någon praktisk effekt har

den inte idag. Men skulle kommunerna vilja börja lägga ner sina bibliotek, då har

lagen betydelse.157 Men om det är svårt med detaljerade riktlinjer, kan det inte

vara särskilt lätt med en detaljerad lag heller. Båda har fått lite formen av

rekommendationer.

 Intressegrupperingar i debatten och deras påverkan på densamma

Till frågan ifall det har uppstått intressegrupperingar i debatten och vilken

påverkan dessa i så fall har, svarar Löfdahl att det är svårt att komma ifrån att alla

argumenterar för sin sak. Man kommer inte vidare, det är svårt att prova andra

lösningar och se det hela i ett annat perspektiv.158

Enligt min uppfattning tycks det ha varit svårt att få igenom några större

förslag på förändring av fjärrlåneverksamheten. Det har länge diskuterats

omorganiseringar, specialisering, regionalisering m.m. men sedan har det

uppstått protester. Det kanske beror på just det, som Löfdahl säger, att det är svårt

att prova andra lösningar när alla argumenterar för sin sak.

154 Intervju med Bruno Svensson
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 Debattens påverkan på Stockholms lånecentral

Thulin säger att det inte har blivit något riktigt resultat av alla utredningar som

har gjorts.159 (Jämför vad Löfdahl säger om intressegrupperingar).

Löfdahl säger att det har kommit flera utredningar sedan 1993. Hon menar

också att det dock inte händer någonting. Det blir svårt att se det idealiska, man

skulle behöva ”ögon utifrån”. Man tyckte i Stockholms lånecentral om Sven

Nilssons förslag om fyra regioner, där man kunde klara sig bra och fick mer

resurser än idag.160

 Stockholms lånecentral i framtiden

Thulin tror inte att lånecentralens roll kommer att bli oförändrad. Tvärtom

kommer den att ändras och det hänger ihop med teknikens möjligheter. Hon tror

att allmänheten kommer att ha ännu större behov av lånecentralen. Den ska hjälpa

att samordna, sammanställa m.m. Men Thulin tror att marknadsföring kommer att

behövas: ”man ska tala om vad vi är”.161

Lånecentralen ska också samarbeta med andra länder. Exempelvis kan det

skapas portaler och länkar så att man går vidare från Sverige och Europa. Vill

man få snabbt svar på sina frågor ska man vara redo att ge den servicen nästan

dygnet runt.

Det behövs någonting som motsvarar dagens lånecentral, det behöver ju inte

absolut heta just lånecentral anser Thulin. Men något ställe, som har hand om och

ska se till att utvecklingen går vidare. Thulin önskar att det skulle finnas nationell

bibliotekspolitik, där det talas lite mer om de krav som ställs på lånecentralen.

Det krävs kompetens och samlingar. 162

Sedan har man de nya medierna, som kommer. Thulin undrar hur man överför

dem och skickar vidare. Mycket sådant beror på upphovsrättsliga

angelägenheter.163

Lånecentralen har ett stort unikt bestånd. Löfdahl tror att efterfrågan kommer

att finnas vad man än kallar lånecentralen. Hon tror att lånecentralen kommer att

vara ett stort utlånande bibliotek och referenstjänst mot biblioteken åtminstone.

Vad gäller att hantera den stora informationsmängden på mest effektiva sätt,

tror Löfdahl att man inte behöver göra så mycket. Det finns ju en uppgift och det

är att vägleda för att hitta i informationsmängden och hjälpa biblioteken. ”Vår

159 Intervju med Kjerstin Thulin
160 Intervju med Britt Löfdahl
161 Intervju med Kjerstin Thulin
162 Intervju med Kjerstin Thulin
163 Intervju med Kjerstin Thulin
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styrka är att man sysslar bara med fjärrlån och referensarbete” säger Löfdahl och

inte mycket med verksamheten kring det.

Som en lösning ser hon faktiskt fria fjärrlån. Att utlånande bibliotek får

ersättning för det man lånar ut, ungefär som forskningsbibliotek har det idag. Men

på det stora hela tycker Löfdahl att det är svårt att se hur det kommer att bli efter

alla dessa utredningar.164

Svensson kan inte se några självklara vägar för hur fjärrlånesamarbetet bör se

ut i framtiden. Han tycker att det fungerar ganska bra som det är idag. Det finns

således egentligen inte någon anledning till att göra så stora förändringar. Men

detta kan ju komma att ändras om några år.165

Angående lånecentralens framtida roll, så föreslogs i Kerstin Grums utredning

att det skulle finnas en lånecentral i landet. Detta kunde man gå med på från

Stockholms lånecentrals sida, men man förutsatte då att lånecentralen i så fall

skulle finnas i Stockholm. I slutändan är det ändå viktigt för DUSTWEICA-

området att fortsätta sitt samarbete.166

Svensson tror, att en tänkbar utveckling är, att även länen kommer att slås

ihop så småningom, som man har gjort i Skåne och Västra Götaland. Han berättar,

att det har talats om Mälarregionen med Stockholms, Sörmlands, Uppsalas och

Västmanlandslän till exempel som en region. Svensson ser ingenting orealistiskt

i en sådan lösning, utan tror att det kanske skulle vara praktiskt.

Inom den här regionen som det har talats om, finns det flera stora bibliotek,

exempelvis Uppsala, Eskilstuna och Västerås. Deras bokliga resurser måste även

i framtiden utnyttjas, menar han, även om Stockholm till exempel skulle bli

huvudlänsbibliotek för den här regionen. Ett bibliotek har sådant i sitt

bokbestånd, som ett annat inte har. Dessutom räcker inte Stockholms

stadsbiblioteks exemplar för att försörja hela regionen.167

 Slutsatser

Vad gäller fjärrlåneorganisation, vill man fortfarande från Stockholms

lånecentrals sida, att man följer den traditionella lånekedjan, även om det

kommer fram en åsikt om, att fria fjärrlån kan bli ett alternativ för framtiden.

I Stockholm är länsbiblioteket och lånecentralen numera sammanslagna. Det

gör, att det inte är så lätt att skilja deras ansvar åt. Men vissa skillnader verkar

164 Intervju med Britt Löfdahl
165 Intervju med Bruno Svensson
166 Intervju med Kjerstin Thulin
167 Intervju med Bruno Svensson
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det ändå finnas. Lånecentralen köper exempelvis mer speciallitteratur än

länsbiblioteket gör. Dessutom får de sina bidrag från olika håll. Den primära

uppgiften för båda är kompletterande medieförsörjning. Men lånecentralen tar

hand om mer kvalificerat referensarbete samt bibliografiskt arbete. Dessutom

lånar den böcker till hela landet, även om dess ansvarsområde är mellersta

Sverige. Stockholms lånecentral är också den enda av Sveriges tre lånecentraler,

som har slagits ihop med ett länsbibliotek till en avdelning.

Den regionala strukturen har ändrats på det sättet, att län slagits samman till

större enheter. För Stockholms lånecentrals område gäller samarbete inom

regionen med gemensamma riktlinjer, som kallas DUSTWEICA. Deras mål är att

vara självförsörjande och man har antagit låntagarperspektiv. Man har även

gemensam utbildning inom DUSTWEICA. Samarbetet omfattar dock ännu inte

formellt forskningsbiblioteken.

IT används mycket i det dagliga arbetet, men de tryckta bibliografiernas

betydelse betonas. Även här påpekades de förbättrade lokaliseringsmöjligheterna

tack vare IT - utvecklingen.

Det har kommit fram i intervjuerna lite varierande åsikter angående

riktlinjernas betydelse. För Stockholms lånecentral gäller egentligen tre olika

riktlinjer.

Vad gäller alla de utredningar som gjorts sedan 1980 - talet, anser man på

Stockholms lånecentral, att de inte har lett till något konkret. Detta kan bero på att

flera argumenterar för sin sak och därmed får många förslag inget genomslag i

verkligheten.

Inför framtiden tror man vid Stockholms lånecentral, att centralen kommer att

behövas, även om den skulle komma att kallas någonting annat. Den kan vara en

plats, som ser till att utvecklingen går vidare. Man har flera idéer om vilka

uppgifter som lånecentralen kan komma att ha.



59

SLUTDISKUSSION

Under 1990 - talet har det skett förändringar i samhället som även påverkat

fjärrlåneverksamheten.

IT - utvecklingen har gått framåt väldigt snabbt. LIBRIS och Internet har

möjliggjort att lokalisering av material har blivit ännu lättare. Tillgången till

fulltextdokument online har också medfört frågor som berör exempelvis

upphovsrätten. Dessa är någonting som måste lösas i framtiden.

Så långt är man överens. Men förbättrade lokaliseringsmöjligheter har också

inneburit att det är lättare att hoppa över den traditionella lånekedjan och göra

s.k. fria fjärrlån. Inom folkbiblioteken råder det en viss oenighet ifall dessa är bra

eller ej för biblioteken. Oenigheten i frågan kan delvis ha sin grund i de

uppfattningar när det gäller folkbibliotekens uppgifter, som Enström kallade

biblioteksidentiteter.

IT har således inneburit olika förändringar för fjärrlåneverksamhetens del.

Fastän lokaliseringsmöjligheter har förbättrats genom tiderna, har IT ändå inte

betytt att fjärrlån skulle ha blivit helt problemfria. Det finns flera frågor att reda

ut inför planerandet av den framtida fjärrlåneverksamheten. Men det är frågor

(exempelvis upphovsrättsliga angelägenheter) som folkbiblioteken inte kan lösa

på egen hand eftersom de påverkar inte enbart dem.

Numera har antalet studerande ökat i.o.m. nya utbildningsformer, vilket har

gjort att frågan om närmande mellan folk- och forskningsbibliotek diskuterats i

stor omfattning när man funderar kring den framtida informationsförsörjningen.

Det verkar finnas önskemål om ökat samarbete på flera håll. Man vill på bästa sätt

möta de studerandes informationsbehov.

Men samarbetet hade inte riktigt kommit igång åtminstone i slutet av 1990-

talet. Det dök också upp påpekanden om att diskussionen skulle ge mer

optimistisk syn på utbytet mellan folk - och forskningsbiblioteken, än vad som

var fallet i verkligheten. I en intervju kom det också fram att

forskningsbiblioteken inte deltog i DUSTWEICA - samarbetet och i en annan

intervju påpekades det, att närmandet har diskuterats flera år utan att det blivit

någonting mer av det. Visserligen ska det finnas en öppnare stämning mellan de
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två bibliotekssektorerna, men inget formellt samarbete. Förändringar i denna

angelägenhet går långsamt.

Utbildningssamhället har utvecklats och expanderat. Detta har medfört att

studerande i större utsträckning vänder sig även till folkbiblioteken i sin

informationssökning. Detta ställer ökade krav även på fjärrlåneverksamheten.

Utöver IT:s utveckling, debatten kring närmandet mellan bibliotekssektorn och

utbildningens ändrade karaktär, som alla är påverkande faktorer på

fjärrlåneverksamhet, har fjärrlåneorganisation och den regionala strukturen

diskuterats vid flertal tillfällen.

Själva fjärrlåneorganisationen har inte ändrats märkvärdigt, enligt min

uppfattning. Den s.k. lånekedjan gäller fortfarande i princip. Men bl.a. de

ovannämnda faktorerna gör, att fjärrlånearbetet inte kan längre fungera som förut.

De är också alla sådana förutsättningar, som man har hållit i åtanke, när man har

diskuterat fjärrlån under 1990-talet.

Under 1990-talet började ökad regionalisering verka som ett bra alternativ

för flera, när man diskuterade fjärrlånesamarbetet. Möjligen började en ny

biblioteksidentitet ta form?

Hög självförsörjningsgrad inom regionen blev, om inte mål i sig, så någonting

man strävade efter på folkbibliotekssidan. Däremot ansåg flera

forskningsbibliotek, att det inte borde vara själva målet med

informationsförsörjningen. Men detta kanske kan förklaras med att deras

låntagare efterfrågade mer specialartad information än folkbibliotekens. De kan

efterfråga exempelvis litteratur som helt enkelt inte finns inom regionen och inte

heller är möjlig att skaffa in bland annat p.g.a. av kostnader.

Projekt som en samarbetsform verkar ha föredragits av flera i slutet av 1990

- talet. Dessutom fanns det samarbete, som DUSTWEICA, som kanske inte direkt

kan beskrivas som projekt, men som drevs inom en region. M.a.o. tycks

regionalisering ha blivit något att föredra.

Vad har man kommit fram till? Förändringar i fjärrlåneorganisationen m.m.

har diskuterats i stor omfattning, men diskussionen fortsätter och några konkreta

lösningar har det varit svårt att få någon genomslagkraft för. Ökad regionalisering,

när det gäller organiserandet av fjärrlånesamarbete kan dock vara en sådan

lösning för den framtida verksamheten. Men på det nationella planet har det inte

varit lika lätt att nå överenskommelser enligt min uppfattning.

Meningen från början har varit, att uppsatsen skulle fokuseras på Stockholms

lånecentral även om dess roll skulle placeras i större sammanhang. Men sedan

visade det sig, att dess roll inte har diskuterats särskilt ingående. Hellre har man

tagit upp lånecentraler gemensamt. Lite har man ändå kunnat urskilja i debatten.
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Lånecentralernas roll i allmänhet har också diskuterats samt hur de skiljer sig

från länsbiblioteken. Det har kommit fram åsikter t.o.m. att de bör avskaffas, men

så långt har det inte gått. De flesta verkar ändå ha velat behålla dem. Förslag om

specialistfunktioner för lånecentraler har också dykt upp.

För Stockholms lånecentrals del gäller samarbetet inom DUSTWEICA, där

länsbiblioteken i första hand skickar fjärrlåneansökningar till varandra och sedan

till lånecentralen i syfte att avlasta denna från onödiga uppgifter. På det sättet är

meningen att lånecentralen ska kunna ägna sig åt mer avancerade uppgifter. Här

menar man, antar jag, de ovannämnda specialistfunktionerna.

Det har också påpekats att ansvarsområden riskerar bli oklara mellan

länsbiblioteken och lånecentraler, medan det även på annat håll har sagts att man

inte behöver göra någon större skillnad mellan lånecentralen och länsbiblioteken.

Det verkar dock inte vara någon större idé att försöka skilja dessa två helt åt,

för de har ju båda till uppgift att exempelvis ta hand om den kompletterande

medieförsörjningen. Sedan finns det andra uppgifter som skiljer sig åt.

De flesta har varit ense om att de gamla riktlinjerna är föråldrade. Det har

talats om fjärrlånepolicy m.m. Men det har också kommit fram åsikter om att nya

riktlinjer inte bör vara alltför detaljerade. Enligt min uppfattning, är det väldigt

svårt att försöka skapa nationella riktlinjer som är mycket detaljerade, eftersom

utvecklingen på olika områden går ständigt framåt. Riktlinjerna skulle bli snabbt

föråldrade. Först år 2000 upprättades nya riktlinjer och dessa fick form av

rekommendationer, d.v.s. vad man bör ha i åtanke vid fjärrlån. Men de innehåller

alltså inga praktiska instruktioner som de gamla från 1979.

I intervjuerna har det kommit fram lite varierande åsikter angående de

nationella riktlinjerna. En ansåg att de var föråldrade, en annan att de gamla kan

fortfarande fungera lite som en handbok och en tredje menade, att fast de är bra

att ha, så bryr sig ingen om dem.

Det visade sig i intervjuerna som jag genomförde, att fjärrlånedebatten inte

har haft någon större påverkan på Stockholms lånecentral. Det påpekades, att det

ändå aldrig blir någonting av alla utredningar som gjorts under årens lopp.

Däremot har två av de tre intervjuade deltagit själva i debatten genom att

exempelvis skriva remissvar.

Angående fjärrlåneorganisation, vill man fortfarande från Stockholms

lånecentrals sida, att man följer den traditionella lånekedjan. Även om fria

fjärrlån kan tänkas bli ett alternativ för framtiden. I debatten har det också

framkommit att lånekedjan är en god grundstruktur för fjärrlånesamarbetet.

I Stockholm är länsbiblioteket och lånecentralen numera sammanslagna (den

enda lånecentralen som är en gemensam avdelning med ett länsbibliotek), vilket
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är ytterligare ett skäl till att det inte är så lätt att skilja deras ansvar åt. Men vissa

skillnader verkar det ändå finnas. Lånecentralen köper exempelvis mer special

litteratur än länsbiblioteket gör. Dessutom kommer deras bidrag från olika håll.

Den primära uppgiften för båda är kompletterande medieförsörjning. Men

lånecentralen tar hand om mer kvalificerad referensarbete samt bibliografiskt

arbete. Dessutom lånar den böcker även till hela landet, även om dess ansvars

område är mellersta Sverige.

För Stockholms lånecentrals område gäller samarbete inom regionen med

gemensamma riktlinjer, som kallas DUSTWEICA. Det kan alltså med fördel

upprättas även lokala riktlinjer utöver de nationella.

DUSTWEICA:s mål är att vara självförsörjande och man har antagit

låntagarperspektiv. Man har även gemensam utbildning inom DUSTWEICA.

Samarbetet omfattar dock inte ännu formellt forskningsbiblioteken.

IT används mycket i det dagliga arbetet, men de tryckta bibliografiernas

betydelse betonas. Man menar att de kompletterar varandra och kommer att göra

det långt in i framtiden.

Vad gäller alla de utredningar som gjorts, anser man på Stockholms

lånecentral, att de inte har lett till något konkret, som jag också antydde ovan.

Detta kan bero på att flera argumenterar för sin sak, som en person uttryckte det,

och därmed får många förslag ingen genomslag i verkligheten.

Inför framtiden tror man vid Stockholms lånecentral, att deras verksamhet

kommer att behövas, även om lånecentralen skulle komma att kallas någonting

annat. Den kan vara en plats, som ser till att utvecklingen går vidare. Man har

flera idéer om vilka uppgifter som lånecentralen kan komma att ha.

De intressegrupperingar som finns med i debatten är bl.a. BIBSAM och

Statens kulturråd. De är företrädande myndigheter till forsknings- respektive

folkbibliotek. Däremot är de inte själva direkt delaktiga i det dagliga arbetet

med fjärrlån, vilket kan ses som en brist. Men även andra aktörers åsikter

framkom, nämligen länsbiblioteken, inom DUSTWEICA samt andra

länsbiblioteks, Lånecentralens för mellersta Sverige, dvs. Stockholms

lånecentral, ett antal företrädare för olika forskningsbibliotek inklusive

Riksarkivets bibliotek, enskilda folkbibliotek och Invandrarlånecentralen i

Stockholms stadsbibliotek.

Konsekvensen av att det finns flera aktörer i debatten kommer främst att

beröra de inblandade i fjärrlånearbetet. Eftersom alla argumenterar för sin sak

kan det bli svårt att nå överenskommelser för hur fjärrlånearbetet bör hanteras i

framtiden.
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Undersökningen har fokuserats på en enskild organisation, dvs. Stockholms

lånecentral, men den har placerats i större sammanhang och därmed har jag även

intresserat mig för det s.k. organisatoriska fältet (fjärrlåneorganisationen,

lånekedjan i debatten) för att förstå förändringar i större perspektiv. Att olika

förslag på ändringar i fjärrlåneorganisationen inte fått något större genomslag i

verkligheten kan utöver de ekonomiska skälen bero på olika biblioteksidentiteter

som är väl förankrade i folkbiblioteksvärlden.

Jag tror att även om man tänker fjärrlåneorganisationen som en del av

folkbiblioteken som ett kulturellt/idealistiskt projekt, så kan inte praktiska

angelägenheter helt lämnas åt sidan, vilket har gjort att även sådana aspekter har

tagits upp till diskussion.
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SAMMANFATTNING

Uppsatsens övergripande syfte har varit att utifrån en analys av debatten från

1990 - talet kring fjärrlåneverksamhet i allmänhet och dess förändrade

förutsättningar undersöka Stockholms lånecentrals roll i fjärrlånesamarbetet i dag

och i framtiden. För att nå det övergripande syftet, har ett antal frågeställningar

besvarats. Dessa har handlat om fjärrlånedebatten med utgångspunkt i teman IT,

det ändrade utbildningssamhället, närmande mellan folk- och

forskningsbibliotek, den regionala strukturen och fjärrlåneorganisationen. Den

föränderliga medieutvecklingen, som är en av de diskuterade förutsättningarna i

debatten, har i uppsatsen däremot behandlats bara i samband med andra teman.

Synen på debatten, riktlinjer, bibliotekslagen, Stockholms lånecentral och dess

framtid är andra ämnen som frågeställningarna handlat om. Utöver debattanalysen

genomfördes tre kvalitativa intervjuer vid Stockholms lånecentral.

Uppsatsen har teoretiskt utgått från ett s.k. institutionellt perspektiv på

organisation, som betonar förståelsen, normerna, regler och aktörsidentitet. Jag

har därmed sett lånecentralen som en enskild organisation, som ingår i ett

organisatorisk fält (här fjärrlåneorganisation) bestående även av andra enskilda

organisationer, exempelvis kommunbibliotek och länsbibliotek. Teorin har

utgångspunkter i förändringar inom folkbibliotekssfären, som har varit högst

aktuella även för fjärrlåneverksamheten. Dessa teoretiska resonemang har

kommit till i samband med forskningsinsatser rörande bibliotekens organisation,

ekonomi och effektivitet.

Slutligen har jag diskuterat egna slutsatser av undersökningen. I det

sammanhanget har olika angelägenheter som diskuterats lyfts fram samt de

problem som uppstått i samband med eller efter debatten. En fördjupad

diskussion kring verksamheten på Stockholms lånecentral blev först möjligt att

föra under intervjuerna, eftersom debatten handlade om fjärrlåneverksamhet mer

i allmänhet. Uppsatsen borde, trots fokusering på Stockholms lånecentral, vara av

intresse för alla som är intresserade av folkbibliotekens informationsförsörjning,

eftersom fjärrlån här har behandlats även i ett större sammanhang.
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Förkortningar
DUSTWEICA Vid flera tillfällen kommer detta begrepp att dyka upp. Det är en

benämning på samarbetet i mediehantering inklusive fjärrlån i Stockholms

lånecentrals region. Den innefattar samtliga länsbibliotek i området. 168

BIBSAM är en av de aktörer bakom debatten, som gett upphov till flera

utredningar kring fjärrlån. Dess huvuduppgift är att samordna och utveckla

informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling.

SAB Sveriges allmänna biblioteksförening.

Bilagor

 Bilaga 1. Bibliotekslagen

SFS nr: 1996:1596 Departement/ myndighet: Kulturdepartementet Rubrik:

Bibliotekslag (1996:1596) Utfärdad: 1996-12-20 Omtryck: 1998:1249

 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna

biblioteksväsendet.

168 Stockholms länsbibliotek, Länsbibliotek Västmanland, Stads- och länsbiblioteket i Uppsala, Örebro
länsbibliotek, Länsbiblioteket i Värmland, Gotlands länsbibliotek, Länsbibliotek Östergötland, Eskilstuna stads-
och länsbibliotek samt Länsbibliotek Dalarna.
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2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur,

information, upplysning och utbildning samt kulturell

verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett

folkbibliotek.

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information

görs tillgänglig för alla medborgare.

Varje kommun skall ha folkbibliotek.

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna

litteratur för viss tid.

Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader

för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte

heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare

inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.

Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med

kompletterande medieförsörjning och andra regionala

biblioteksuppgifter.

För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en

eller flera lånecentraler.

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas

lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera

skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att

tillgodose deras behov av material för utbildningen.

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla

högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter

till utbildning och forskning vid högskolan svara för

biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets

biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.

7 § Kommunerna ansvarar för folk- och

skolbiblioteksverksamheten.

Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken

vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap.

Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för

lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt

särskilda bestämmelser ankommer på staten.

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet

åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter

bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska
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och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet

åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker,

informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov

för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek,

forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek

skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna

till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med

folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att

erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.

 Bilaga 2. Intervjufrågor och samtalsämnen

1. Har du följt med diskussionerna kring fjärrlån och

dess framtid?

2. Har du deltagit i den?

3. Det har diskuterats bl.a. fjärrlån med dess ändrade

förutsättningar, som IT:s utveckling och

användning på olika sätt, snabbt expanderade

utbildningssamhälle, närmande mellan folk- och

forskningsbibliotek etc. Även den regionala

strukturen har blivit föremål för debatt samt

medieutvecklingen

a. Hur tror du dessa faktorer kommer att

påverka fjärrlånesamarbetet?

b. Hur påverkar dessa lånecentralens roll?

c. Har det uppstått intressegrupperingar?

Vilken påverkan har dessa i så fall?

4. Vad anser du om andra former av samarbete t.ex.

Nätverk för kunskap? Har lånecentralen deltagit i

någon motsvarande projekt?

5. Vad anser du vara lånecentralernas ansvar och

uppgifter idag?

6. Hur har dessa ändrats på senare åren?

7. Finns det skillnader mellan de tre lånecentralerna

vad gäller ansvar och uppgifter?



70

8. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan

lånecentralens och länsbibliotekens uppgifter

idag?

9. Är lånecentralen en hierarkisk överbyggnad

ovanpå länsbiblioteksorganisation eller mer som

en länk i kedjan?

10. Vad anser du om de befintliga riktlinjerna? (Från

1979) Följer man dem i sitt arbete? Borde det

formas nya riktlinjer/policy?

11. Hur förhåller du dig till bibliotekslagen?

12. Har ni egna direkt uttalade målsättningar med

fjärrlåneverksamheten?

13. Hur mycket IT används det i ert arbete?

14. Använder ni mycket tryckta bibliografier? Egna

åsikter om de båda…

15. Hur anser du att den nuvarande regionala

strukturen fungerar?

16. Det pratas om ökad regionalisering; hur har det

varit förr?

17. Vad väntar du av framtiden i ditt arbete?

18. Hur ska man hantera den stora

informationsmängden på mest effektiva sätt?

19. Vilka förändringar kommer IT att medföra för er

del?

20. Har du några idéer kring hur den framtida

fjärrlånesamarbetet bör se ut? Hur den regionala

strukturen skulle kunna ordnas på bäst sätt?

21. Hur blir det med de tryckta bibliografiernas

betydelse i framtiden?

22. Lånecentralernas roll i framtiden; vilka ansvar och

uppgifter bör de ha?

23. Ska det finnas tydligare ansvarsfördelning eller

rollindelning? Eller borde lånecentralens

funktioner förbli oförändrade?

 Bilaga 3. Riktlinjer för fjärrlånehanteringen inom DUSTWEICA-regionen

- Kommunbiblioteken ansvarar för kommunmedborgarnas

medieförsörjning
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- Länsbiblioteket har med sin landstingskommunala och statliga

finansiering ansvaret för att i möjligaste mån komplettera

kommunbiblioteken med sådana medier som de ej kan eller bör äga

själva

- De nio länsbiblioteken och lånecentralen inom DUSTWEICA- regionen

bildar ett nätverk. Ambitionen är att vara i princip självförsörjande vad

gäller medieförsörjningen, men för att göra den speciella litteraturen

tillgänglig för medborgaren är ett samarbete mellan folk- och

forskningsbiblioteken nödvändig.

- Varje fjärrlånebeställning skall ses som ett inköpsförslag. Medier, som är

köpbara och av sådan art att kommunbiblioteket bör ha dem i sitt bestånd,

köps i första hand av kommunbiblioteket självt. Om mediet inte köps där,

sänds beställningen till det egna länsbiblioteket enligt de regler varje län

kommit överens om. Medier, som är köpbara, och av sådan art att

länsbibliotek eller lånecentral bör ha dem i sitt bestånd, köps av

länsbibliotek eller lånecentral.

- Medier, som inte är köpbara eller inte finns i det egna länsbibliotekets

katalog, beställer kommunbiblioteket i första hand från det länsbibliotek i

DUSTWEICA - regionen i vars katalog de återfinnes eller från de

forskningsbibliotek i det egna länet man har överenskommelse med. I

andra hand från regionens forsknings- och specialbibliotek.

- Finner kommunbiblioteket inte boken i någon katalog, sänds beställningen

till det egna länsbiblioteket för eventuell vidarebefordran till

lånecentralen.

- För talböcker finns särskilda riktlinjer.169

169 Texten är hämtad från en opublicerad blad, som jag fick av Lands- och länsregionala enheten vid
Stockholms stadsbibliotek. Beslut om dessa riktlinjer fattades, enligt bladen, vid DUSTWEICA- möte den 10
februari 2000.
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